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Een WordPress website helemaal afgestemd op jouw 
huisstijl voor een perfecte branding van jouw product, 
merk of bedrijf. Alle websites van Maettwerk zijn SEO 
ingericht en gekoppeld aan Google Analytics, dus 
mogelijkheid tot verhogen van website conversie. 
Tevens zijn alle websites responsive en daarmee 
mobiel- en tabletvriendelijk. 

Professioneel pakket

Ik weet wat ik wil, maar 
ik heb geen idee hoe ik 
moet beginnen. Ik wil 
graag alles uit handen 

geven.

Professionele Branding

● Offerte, meeting & 
advies

● Voorwerk & template 
installatie WordPress

● Het minimaal 
inrichten van de 
template incl. 5 
hoofdpagina’s

● De overdracht

Offerte opvragen

Het opvragen van een 
offerte is gratis bij 

afname van één van onze 
pakketten.

Offerte & Advies

● Meeting
● Offertevoorstel
● Advies

Gratis bij afname pakket! Gratis bij afname pakket! Gratis offerte & overdracht! Gratis offerte, 
installatie & overdracht!

Voor €120,- Voor €120,-
Van €1500,-

Voor €1380,-
Van €1800,-

Voor €1560,-

Basis pakket

Ik laat het installeren 
uitbesteden. Van 
aanschaf domein 

en hosting tot het 
installeren.

Slechts Installatie

● Vooronderzoek
● Template voorstel
● Installatie WordPress

Standaard pakket

Domein en hosting 
is aangeschaft. Het 

voorwerk is gedaan. Het 
bouwen van de website 
wil ik uit handen geven.

Standaard Branding

● Offerte, meeting & 
advies

● Geen voorwerk & 
installatie WordPress

● Het minimaal 
inrichten van de 
template incl. 5 
hoofdpagina’s

● De overdracht

Alle genoemde prijzen zijn richtprijzen en exclusief 21% btw.  Kosten hosting en domeinnaam registratie zijn 
niet inbegrepen.  Ook zijn additionele diensten die bijvoorbeeld in een later stadium wenselijk zijn, hier niet bij 
inbegrepen. Denk hierbij aan SEO of Google Adwords, fotografie of copywriting.  Het is mogelijk om een hosting 
en support pakket bij Maettwerk af te nemen. Informeer naar de prijzen. 

Wil je een website laten ontwerpen door Maettwerk? Neem contact op. Tot snel!


