Webdesign voor een betaalbare prijs
LEERSUM – Service, betaalbaarheid en snelheid. Dat vindt Jouri Blom van Nederlink webdesign het
belangrijkst. ‘Als iemand een e-mail stuurt, dan kan die persoon tijdens kantooruren binnen een paar
uur een e-mail terug verwachten. Verder probeer ik scherpe prijzen te hanteren, want een goede
website hoeft in principe niet duur te zijn. Een website is al verkrijgbaar vanaf € 299,- exclusief btw.’

I

n 2000 begon Jouri Blom naast zijn opleiding als hobby met Nederlink webdesign. In 2005 ging hij fulltime met
zijn bedrijf verder. Inmiddels is Jouri
dus al meer dan dertien jaar bezig.

Diensten
Jouri ontwerpt en bouwt websites en webwinkels voor bedrijven door heel Nederland en daarbuiten. Daarnaast maakt hij

Bij Nederlink webdesign
kunt u ook terecht voor
onderhoud van websites.

om een website beter onder de aandacht
te brengen bij een gericht publiek. Heeft
u zelf een website gebouwd, maar loopt u
tegen problemen aan? Jouri denkt graag
met u mee!

Onderhoud
online maatwerkapplicaties en verzorgt hij
e-mailnieuwsbrieven, zoekmachine optimalisatie en online reclamecampagnes

Bij Nederlink webdesign kunt u ook terecht
voor onderhoud van websites. ‘Bedrijven
kunnen mij op ieder gewenst moment

hun aanpassingen per e-mail doorgeven,
waarna ik die over het algemeen dezelfde
of de volgende werkdag op de website
zet. Hierbij maakt het niet uit of de website
door mij of door een ander bedrijf is gemaakt. Ook maakt het niet uit of iemand
iedere week aanpassingen wil of maar één
keer per jaar. Bij mij zit je nergens aan vast,
dus ook niet aan een contract. Je betaalt
alleen op het moment dat je iets gedaan
wilt hebben.’ Onderhoud van uw website
kost bij Nederlink webdesign € 14,- per
kwartier, exclusief btw. Natuurlijk kunt u
ook kiezen voor een online beheersysteem
waarbij u zelf aanpassingen kunt doen. 
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