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Veel bedrijven zijn al sinds de beginjaren klant bij mij, maar 
er zijn de laatste jaren ook veel nieuwe klanten bijgekomen. 
Met deze folder wil ik vertellen hoe het allemaal begonnen 
is, maar ook wat ik nu allemaal voor diensten aanbied, ik doe 
namelijk veel meer dan alleen het maken van websites.

In al die jaren zijn mijn tarieven zeer betaalbaar gebleven, 
zeker in vergelijking met andere webdesign bureau’s.

Daarnaast vind ik service heel belangrijk, doordat ik stot-
ter en daardoor moeilijk uit mijn woorden kom, ben ik telefonisch niet bereik-
baar, daarom krijgt u over het algemeen snel een reacti e terug als u mij mailt. 
En afspraak = afspraak!

Webdesign
Naast het maken van nieuwe websites, restyle ik ook bestaande websites.

Webwinkels
Het aantal webwinkels schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de 
grond. Als u een webwinkel wilt kan ik daar ook volledig bij helpen. Daarbij 
maakt het niet uit of het om een eenvoudige webwinkel gaat of dat u een 
geavanceerd bestelsysteem erachter wilt hebben.

Onderhoud
Wilt u een aanpassing/uitbreiding op uw website hebben? Dan kunt u 
die naar mij e-mailen, over het algemeen staan kleine aanpassingen nog 
dezelfde of de volgende werkdag op uw website. Grote aanpassingen gaan 
in overleg en kunnen iets langer duren.

Zoekmachine optimalisatie
Staat uw website op een goede positi e in Google? In overleg kunnen we 
kijken of we dit kunnen verbeteren.

Online reclame campagnes
Wilt u de vindbaarheid buiten de standaard vermelding in Google ver-
groten? In overleg kunnen we samen een geschikte reclame campagne 
opzett en voor uw bedrijf in het algemeen of voor bepaalde acti es.

E-mail nieuwsbrieven
Wilt u uw klanten op de hoogte houden van nieuwe producten, acti es, 
etc? Dan kan dat bijvoorbeeld door een nieuwsbrief naar uw klanten (die 
zich ingeschreven hebben) te sturen. Het opzett en van zo’n systeem en het 
verzenden van een mooie nieuwsbrief kan ik helemaal verzorgen.

Webapplicaties
De laatste ti jd is er steeds meer vraag naar online maatwerk applicati es. 
Zo kan ik voor u een off erte- en/of klanten systeem bouwen, waar u overal 
ter wereld met een internet aansluiti ng bij uw gegevens kunt en aanpas-
singen kunt doen. Doordat alles maatwerk is, kan het systeem helemaal 
aan de hand van uw wensen gemaakt worden en uitgebreid worden. 

Ondersteuning en advies
Ook voor vragen op webdesign gebied, kunt u mij alti jd e-mailen.

Waarom deze folder?

Het is in 2000 begonnen, ik had toen 
een startpagina met daarop duizenden 
linkjes waar een heleboel bezoekers op 
kwamen, dus een soort verzamel pagina 
voor mensen om te zoeken op internet.  
Ik heb mijzelf toen op mijn 17e inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel, 
vanaf dat moment ben ik adverteerders 
gaan zoeken. De inkomsten waren 
nihil, maar ik vond het gewoon leuk om 
ermee bezig te zijn. Viavia kreeg ik af 
en toe een verzoek van een bedrijf om 
een website te maken, wat ik erg leuk 
vond om te doen. Toen ik steeds vaker 
aanvragen kreeg ben ik mij er meer in 
gaan verdiepen, om zo mijn kennis te 
vergroten. Dat lukte goed, naast mijn 
school en bijbaan was ik daar druk mee 
bezig. 5 jaar geleden heb ik mijn oplei-
ding afgerond en heb ik besloten om 
fullti me verder te gaan met mijn bedrijf. 
Hierdoor had ik voldoende ti jd om meer 
opdrachten aan te nemen en ook om 

mijn kennis nog meer te vergroten. Het 
bleef niet bij het maken van eenvoudige 
websites, maar ik maakte ook steeds 
vaker uitgebreide en complexe database 
systemen, waaronder een uitgebreid 
bestelsysteem voor een computerbe-
drijf, die via dat systeem alle inkopen/ 
leveringen kunnen bijhouden en daar-
omheen nog veel meer informati e uit 
het systeem kunnen halen. Ook de 
webwinkels begonnen een beetje in 
opkomst te komen. Nu zijn we weer 5 
jaar verder en nog steeds ben ik fullti me 
met mijn bedrijf bezig, wat ik nog steeds 
met erg veel plezier doe. De klanten zijn 
ook zeer uiteenlopend, van eenmans-
bedrijfj es tot grotere landelijke organisa-
ti es. En niet alleen in Nederland, maar 
ook daarbuiten. Na de afgelopen jaren 
vanuit huis gewerkt te hebben, heb ik af-
gelopen mei de intrek genomen in mijn 
nieuwe kantoor in het Business centre 
heuvelrug in Leersum.

Hoe is het allemaal begonnen? Wat ik nu allemaal doe?


