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Jouw website werkt met het geïntegreerde online 3 stappenplan
• Een technisch topontwerp voor alle toestellen met een goed en veilig beheerssysteem.

• Goed zichtbaar in zoekmachines door optimalisatie en het delen van actuele content.

• Support door webbouwers, vormgevers, tekstschrijvers en (online) marketeers.

Uiterst flexibele website met beheersysteem
Wanneer we jouw website hebben gemaakt en hebben opgeleverd, kan je zelf vrijwel alles gemakkelijk aanpassen en 
veranderen. Uiteraard willen en kunnen we je op allerlei manieren ondersteunen, maar het hoeft niet. Een webbouwer 
heb je na oplevering niet meer nodig. Wat krijg je:

 Jouw website in je eigen huisstijl

 Zelf onbeperkt aantal pagina’s toevoegen

 Gebouwd in bewezen en veilige structuren

 Professionele vormgeving op maat in een van de 5 structuren

 Mooie speciale effecten (header met/zonder video, animatie, carrousel)

 Contactformulier met Google Maps kaartje

 Formulieren aanmaken / bewerken (basisformulieren module)

 Zelf onbeperkt foto’s en teksten toevoegen

 Zelf gemakkelijk links plaatsen

 Zelf gemakkelijk video’s plaatsen (via YouTube/Vimeo)

 Zelf gemakkelijk opsommingen invoegen

 Zelf pagina meta tags invoeren

 Jouw website optimaliseren voor zoekmachines

 Telefonische uitleg van het CMS (beheersysteem)

 Gemakkelijk uit te breiden met extra modules

 Betrouwbare gratis beveiliging

 Gratis dagelijkse back up (24 uur)

 Zoekmachinevriendelijke website + CMS

 Voorbereid op toekomstige technieken

 Gratis automatische updates

 Navigatiefuncties

 Automatische sitemap

 Snelle opbouw pagina’s

 Uitgebreide menustructuur

 CMS toegankelijk via alle browsers 

 Zoekmachinevriendelijke url’s

 Google Analytics Module koppeling op verzoek (bezoekersstatistieken)

NO CURE - NO PAY

TOP 10 GOOGLE POSITIE

Een goed gebouwde website is een belang-

rijke voorwaarde, maar niet ons ultieme doel. 

Primair is onze inzet gericht om jouw web-

site ZICHTBAAR te krijgen bij de eerste 10 

zoekresultaten van Google. Je betaalt 

pas als deze toppositie is bereikt! 
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1. Op elk apparaat een perfect weergegeven website
Tegenwoordig surfen er meer mensen met mobiele telefoons en tablets dan met desktops en laptops. Je hebt dus een 
website nodig waarvan het design zich optimaliseert voor het apparaat dat jouw bezoeker gebruikt. Heb je dat niet, dan 
is jouw website tekst immers nauwelijks te lezen op een mobiel apparaat en zal je klanten mislopen. Meer weten over res-
ponsive design, we hebben er een artikel over geschreven! Wanneer je bij ons een website laat maken wordt deze geopti-
maliseerd voor alle apparaten. Dit betekent dat je in feite 3 webdesigns krijgt in 1 gemakkelijk systeem.
 
• Design voor smartphones.

• Design voor tablets.

• Design voor desktops. 

Je krijgt dus een smart design website, geschikt voor alle apparaten. Steeds meer mensen zoeken dingen op met hun 
telefoon of tablet. Het is dan wel zo mooi en professioneel als jouw site dan ook geoptimaliseerd is voor deze apparaten.

 Professionelere uitstraling op elk apparaat (responsive design)

 Gemakkelijker voor jouw bezoekers

 Bezoekers blijven langer op jouw site

 Meer bezoekers zullen contact met je opnemen

          

Jouw website indeling en leesbaarheid optimaliseert zich voor het apparaat dat wordt gebruikt
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2. Beter gevonden worden leidt tot meer bezoekers

Jouw website wordt dus gemaakt met een geoptimaliseerd CMS dat kenmerkt zich door het genereren van schone zoek-
machinevriendelijke HTML code. Hiermee garanderen we je een CMS systeem dat geoptimaliseerd is om goed gevonden 
te kunnen worden in Google en andere zoekmachines.

2.1 Beter gevonden door optimaliseren
Zoekmachine-optimalisatie is niet een eenmalige inspanning, maar is een proces dat je continu kan (en moet) blijven 
uitvoeren en verbeteren zolang je een website hebt. Als je weet hoe SEO (zoekmachineoptimalisatie) werkt (klik voor ons 
artikel) kan je met het Phytalis CMS beheersysteem jouw website verder optimaliseren om hoger in Google te komen. Het 
CMS wat je bij jouw nieuwe website krijgt, beschikt over een geavanceerde zoekmachinefunctie. Met deze functie kan je 
zelf de meta-tag descriptie en de trefwoorden voor jouw pagina’s instellen. 

2.2 Nog hoger scoren?
Wanneer je nog hoger wilt scoren in Google om de concurrentie te verslaan op zware trefwoorden, zijn er twee mogelijkhe-
den:

SEO 
SEO (Search Engine Optimization) is zoekmachine-optimalisatie. Je schrijft dan teksten en kiest voor een opbouw die 
zoekmachinevriendelijk is. Je krijgt dan een betere positie binnen Google. Omdat Google regelmatig hun logaritmen ver-
andert, is het van belang continu up to date te zijn. SEO is het werk van de specialist met als belangrijk nadeel dat het wel 
een behoorlijk tijd kan duren voordat Google je op een goede positie neerzet. Geduld is hier echt een schone zaak. 

=>We kunnen je helpen met diverse SEO pakketten. Informeer naar de mogelijkheden (pag. 20).

SEA
SEA (Search Engine Advertising) is zoekmachine-adverteren. De belangrijkste is Google Adwords. Met Adwords bied je op 
bepaalde zoektermen via een soort veiling. Je stelt een budget in en als een bezoeker klikt op jouw zoekwoord kost dat 
geld. Groot voordeel is dat je met een goed budget en een goede campagne direct bovenaan kan staan. Je wordt direct 
gevonden! Nadeel is dat Adwords geld kost en je het eigenlijk niet alleen kunt. (pag. 21)

=> Met onze Google Certified partner richten we jouw optimale Adwordscampagne in, vraag naar de mogelijkheden.

(zie pagina 21 en 22)

Screenshot Google zoekamchine:  
Verschil tussen SEA en SEO
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3. Beveiligd Phytalis CMS
Veel websites zijn tegenwoordig gebouwd op ‘open source’ techniek. Een mooie manier van ontwikkelen, maar helaas zit-
ten hier ook mensen tussen die graag ‘helpen’ om ellende te verspreiden via jouw website. Via YouTube worden inmiddels 
allerlei filmpjes met hackmethoden gedeeld. 

Als professionele leverancier kunnen en willen we geen onveilige systemen aan klanten leveren. We investeren veel tijd in 
een eigen ‘gesloten’ techniek. Helaas nooit met 100% garantie, maar met gesloten dubbel beveiligde systemen komen we 
daar wel heel dichtbij. 

Een ander voordeel is dat dit CMS systeem zo is geschreven dat het goed werkt binnen de zoekmachines zonder dat je echt 
verstand van zoekmachines en HTML hoeft te hebben. 

Natuurlijk moet de veiligheid nooit ten koste van gebruikersgemak gaan. Ons Phytalis CMS voldoet daaraan. Met een 
gemakkelijk beheersysteem is de gehele website zelf te beheren qua structuur, inhoud en afbeeldingen. Een ander voor-
deel is dat alles in het Nederlands wordt gecommuniceerd.

Het CMS systeem is geschikt voor kleine ondernemers en zzp’ers, maar kan ook worden gebruikt voor grote bedrijven met 
meerdere managementlagen en toegangsrechten.

3.1 Meest uitgebreide en gemakkelijk te gebruiken CMS pakket
De belangrijkste functionaliteiten van het Phytalis CMS pakket:

 Het structureren, publiceren en beheren van navigatiestructuur

 Het plaatsen, structureren, publiceren en beheren van informatie

 Het plaatsen, structureren, publiceren en beheren van bestanden

 Krachtige tekst editor voor bewerken van inhoud

 Mogelijkheid tot publiceren met begin-, en einddatum

 Gemakkelijke previewmogelijkheid voor publiceren pagina’s

 Duidelijk Nederlandstalig beheersysteem

 Bestandsbibliotheek voor alle soorten bestanden

 Zelf te configureren bestandsmappen en bestandstypen

 Statistieken en Google Analytics (niet standaard inbegrepen)

 Dynamisch plaatsen headerafbeeldingen

 Uitgebreide archiveringsmogelijkheden artikelen (optioneel)

 Zelf plaatsen titels, beschrijvingen en zoekwoorden op pagina’s t.b.v. vindbaarheid

 Overzicht laatst gepubliceerde informatie (optioneel)

 Toegankelijk via alle browsers en Tablets
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3.2 Screenshots van je nieuwe CMS
Je nieuwe CMS werkt uiterst duidelijk en gemakkelijk. Hieronder laten we je enkele screenshots zien van de schermen 
waarmee je jouw nieuwe website kan bewerken. Het welkomstscherm is clean en duidelijk.

Belangrijk
Je kunt uiteraard met elke moderne browser inloggen op jouw beheersysteem. 

3.3 Teksten en afbeeldingen plaatsen en opmaken zoals je gewend bent
Het plaatsen, wijzigen en uitbreiden van jouw teksten, afbeeldingen, tabellen en opsommingen op jouw pagina is een 
fluitje van een cent. Het werk lijkt op werken met Word. 
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3.4 Gemakkelijk zelf extra pagina’s en menuknoppen aanmaken
Je kunt zelf gemakkelijk onbeperkt extra pagina’s aanmaken toevoegen. Hierdoor kan je jouw website oneindig ver uit-
breiden met extra pagina’s. Op verzoek kun je het menu ook uitbreiden, maar dat doen we in overleg omdat menu en 
design nauw op elkaar zijn afgestemd. 

3.5 Jouw afbeeldingen overzichtelijk beheren en plaatsen
Doordat je jouw afbeeldingen gemakkelijk kan uploaden en in mappen plaatsen, is het heel eenvoudig om bij jouw tek-
sten en pagina’s de juiste afbeeldingen weer te geven. In mediabeheer kan je daarnaast o.a. afbeeldingen gemakkelijk 
vervangen en verplaatsen.
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4. Een nieuw top webdesign voor jouw bedrijfswebsite
Maatwerk design binnen 1 van onze 5 succesvol bewezen website structuren. Je hebt de keuze uit 5 professionele respon-
sive designs (raamwerken/vlakverdeling) waarbinnen wij jouw website volledig personaliseren. Alle 5 de raamwerken 
zijn responsive design, waardoor ze zich aanpassen aan het apparaat van de bezoeker. Deze indelingen zijn succesvol 
bewezen, uiterst professioneel en worden door de bezoekers van jouw website ervaren als prettig en overzichtelijk. Perso-
naliseren betekent dat de website volledig in jouw huisstijl opgemaakt en met je eigen content gevuld wordt.

4.1 Hoe komt mijn website er precies uit te zien?
Op de volgende pagina’s kun je de 5 beschikbare raamwerken zien. Hier kies je er 1 van uit. De layout die je uit kiest gebrui-
ken wij als uitgangspunt voor jouw nieuwe website. Uiteraard wordt je website geheel met jouw onderdelen, kleuren, 
teksten, sfeer en opmaak voor je gebouwd in de layout (raamwerk) dat je hebt gekozen. 

Hoe jouw website er uit komt te zien is nu natuurlijk niet 100% bekend, maar aan de hand van de gekozen structuur, jouw 
teksten, titels, jouw logo en foto’s kan je wel al een idee van je nieuwe website krijgen.

 

Eén ding is zeker: Onze vormgevers doen er alles aan
 zodat het een fantastische site wordt!
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Responsive Webdesign 1: Motion

Kenmerken “Motion”

 In jouw eigen stijl en kleur

 Jouw eigen inhoud en foto’s (mits voorhanden)

 Design past zich automatisch aan aan het apparaat

 Smalle gecentreerde pagina

 Achtergrond kleur of afbeelding

 Header slideshow voor beeld en tekst

 Hoofdmenu + Footer onderaan 
met Maps kaartjes

 Volledig in jouw huisstijl

 Goed vindbaar in Google

 Gemakkelijk Phytalis CMS

 Volledig op maat op te maken

Home

Verdiepingspagina

Mobiel

- Aparte menuknop
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Responsive Webdesign 2: Blocks

Kenmerken “Blocks”

 Geheel in jouw eigen stijl en kleur

 Jouw eigen inhoud en foto’s (mits voorhanden)

 Design past zich automatisch aan het apparaat

 Brede header overlopend in content gedeelte

 Nette witte of gekleurde achtergrond

 6 quick menublokken 

 Header slideshow

 Top menu + Footer

 Na hoofdpagina,  zijmenu

 Volledig in jouw huisstijl

 Gemakkelijk Phytalis CMS

 Goed vindbaar in Google

 Helemaal op maat op te maken

Home

Verdiepingspagina

Mobiel

- Aparte menuknop



Home

Verdiepingspagina

Mobiel

- Aparte menuknop
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Responsive Webdesign 3: Wide

Kenmerken “Wide”

 Brede header foto over hele pagina

 Nette witte of gekleurde achtergrond

 Header slideshow

 Top menu 

 3 quick menubalk 

 Top menu + footer 

 Gemakkelijk Phytalis CMS 

 Goed vindbaar in Google 

 Helemaal op maat te maken 

 Top menu 

 Linkermenu na openingspagina



Verdiepingspagina

Mobiel

Home

- Aparte menuknop
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Responsive Webdesign 4: News

Kenmerken “Call 2 Action”

 Brede header met slideshow over hele pagina

 In de foto 2 call to action blokken (genereert direct klikgedrag)

 Nieuws is hier prominent zichtbaar (goed voor de actualiteit op de website)

 Nette witte of gekleurde achtergrond

 Uitgebreide Footer met Twitter,  
Maps en/of inhoud

 Top menu 

 Linkermenu na openingspagina



Scrollbare Homepagina

Mobiel

Aparte menuknop
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Responsive Webdesign 5: Scroll

Kenmerken “Call 2 Action”

 De homepage scrollt naar beneden. Kan veel directe info weergeven

 Brede header met slideshow over hele pagina, kan ook met film, incl. tekstblokken

 Direct formulier voor bijvoorbeeld afspraken

 Veel directe info op de homepage in verschillende blokken

 Nette witte of gekleurde achtergrond

 Uitgebreide animatiemogelijkheden

 Uitgebreide Footer met Twitter, Maps en/of inhoud

 Top menu 

 Linkermenu na openingspagina
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5. Geavanceerde eenmalige uitbreidingsmodules
Indien gewenst, kun je ervoor kiezen om jouw website extra mogelijkheden te geven door extra 
modules toe te voegen. Met deze extra modules springt jouw website er nog meer uit en is het onder-
scheid duidelijker.
 

Nieuwsoverzicht module: € 75 (eenmalig)
Een professioneel overzicht van nieuwsartikelen met icoon, publicatiedatum en [lees meer] knop die je invoert 
en die direct opvallend worden weergegeven op jouw site. Je hebt de mogelijkheid om bij deze artikelen een 
foto te plaatsen, waardoor het de uitstraling krijgt van een nieuwsbericht.

Social media koppeling: € 75 (eenmalig)
Met dit pakket kan je gemakkelijk jouw bezoekers aansporen jouw Facebookpagina te liken en jouw berichten 
te delen via hun eigen sociale netwerk. De bezoeker krijgt op elke pagina 3 knoppen te zien van Twitter, Face-
book en Google+*. Hiermee kunnen ze de content van jouw website liken en delen op hun profiel. Natuurlijk 
mits social media accounts beschikbaar zijn. Wil je je social media laten inrichten vraag dan naar de mogelijk-
heden.

Multi Taal Module: € 50 (eenmalig)
Hiervoor plaatsen we de Google translate tool. Met deze module worden teksten automatisch vertaald.
Bezoekers kunnen eenvoudig klikken op het vlaggetje van hun keuze om de juiste taal te zien. LET OP:  
de  vertalingen zijn niet altijd juist.

*De juiste Social Media accounts moeten beschikbaar zijn.
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6. Geavanceerde uitbreidingsmodules op abonnement
Naast de eenmalige uitbreiding zijn er ook uitbreidingen op abonnement. 

Meerdere beheerders: € 3 per maand (jaarlijks)
Wil je meerdere beheerders/gebruikers toevoegen dan kan dat onbeperkt. Je kunt tegelijk werken aan je web-
site met versie goed-/afkeuren. Nieuwe gebruikers kunnen verschillende rechten krijgen. Het aanmelden van 
een gebruiker kost € 3 / per maand. Afmelden is gratis en maandelijks mogelijk.  

Nieuwsbriefmodule: € 199 (eenmalig) + abonnement per aantal 
ontvangers
De nieuwsbrief module zorgt ervoor dat je zeer eenvoudig digitale nieuwsbrieven kunt versturen naar je relaties 
zonder enige kennis van emailmarketing. Uiteraard alles 100% veilig, SPAMvrij  en super professioneel.

De nieuwsbriefmodule bestaat uit 3 delen:

1. Op jouw website komt een aanmeldknop voor jouw nieuwsbrief. Bezoekers worden direct goed vastgelegd 
in het systeem. Uiteraard kunnen zij zich ook altijd weer volledig afmelden. Jouw bestaande cliënten koppel 
je ook aan deze module. 

2.  We maken een mooie email lay-out voor je digitale nieuwsbrief (HTML template) 
3. Binnen het Phytalis CMS krijg je toegang tot jouw e-mail lay out en de koppeling van de nieuwssectie. Vink 

de juiste berichten aan, kies de volgorde. Stuur een testnieuwsbrief naar jezelf. Tevreden? Verstuurd jouw 
persoonlijke nieuwsbrief naar al je ontvangers op jouw eigen e-maillijst. 

Voor dit zeer complete nieuwsbriefsysteem inclusief lay out betaal je slechts € 199,- eenmalig. De eenmalige 
module nieuwssectie is wel verplicht. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het verzenden van mailings. 

Abonnementstarieven verzenden van nieuwsbrieven. Verzenden is onbeperkt. 

Aantal e- mailrelaties   Tarief /maand   Eenmalig
 000 - 500 € 15 € 50
 501 - 1.000 € 25 € 50
 1.001 - 1.500 € 35 € 50
 1.501 - 2.000 € 45 € 50

Meer relaties op aanvraag. 

Aanmeldknop website, jouw nieuwsbrief  lay-out en CMS koppeling 
met de nieuwssectie... Alles wordt kant-en-klaar opgeleverd. Zo stuur je 

gemakkelijk en snel jouw relaties professionele nieuwsbrieven.
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7. Overige modules

Professioneel logo ontwerp: € 300 (eenmalig)
Als je een professionele website laat maken, is het natuurlijk wel zo professioneel als je zowel op de website als 
op jouw briefpapier en visitekaartje een goed vormgegeven logo hebt staan. Voor slechts € 300,- maken wij 3 
unieke ontwerpvoorstellen. Hiervan kan je er een uitkiezen en laten perfectioneren.

Complete huisstijl ontwikkeling inclusief logo: € 500 (eenmalig)
Je kunt er ook voor kiezen om een complete huisstijl door ons te laten ontwikkelen. Je krijgt hiervoor dan een 
professioneel  ontwerp van een logo, visitekaartjes, briefpapier en envelop. Met deze ontwerpen kan je bij elke 
willekeurige drukker professioneel jouw huisstijldocumenten laten drukken. Je kunt drukwerk ook door ons 
laten verzorgen. Onze tarieven zijn in elk geval superscherp.

Fotografie /Video met eigendomsrecht vanaf  € 250 (eenmalig)
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, een bewegend beeld nog meer. Je kunt ons team inzetten voor foto-
grafie en video-opnamen op lokatie. We selecteren en bewerken de foto’s en video’s en leveren het in jouw 
gewenste bestand. Belangrijk voordeel: na de oplevering leveren we ook alle eigendomsrechten aan je over. Je 
krijgt dus achteraf geen claims voor oneigenlijk gebruik. Een gemiddelde praktijk komt ongeveer uit op eeen 
investering € 250 excl. eventuele reiskosten.

Google Maps Trusted (virtuele tour): vanaf € 300 (eenmalig)
Google heeft de techniek van Streetview (het oranje poppetje, waarmee je door de straat kunt lopen in Google 
Maps) aangepast. Het is nu ook voor ‘de binnenkant van bedrijven’ te gebruiken. Er wordt een virtuele tour 
gemaakt, die naast de eigen website ook op de Google pagina’s (Zoeken, Maps/Streetview en Places/Lokaal) en 
de GoogleMaps app wordt weergegeven. Hiermee kunnen potentiële klanten een kijkje binnen nemen en zo 
een goede indruk van jouw bedrijf krijgen. Een belangrijk ‘bijeffect’ : jouw bedrijf bedrijf wordt beter zichtbaar 
op Google.

Naast het maken van de Google foto’s worden ook een aantal ‘gewone’ foto’s gemaakt. Deze foto’s worden door 
ons online geplaatst, zodat ze ook op de Google pagina’s worden weergegeven. Het plaatsen van dit soort 
foto’s hebben een zeer positief effect op jouw vindbaarheid. Deze foto’s kun je ook eventueel zelf op je website 
of in drukwerk gebruiken.

Tenslotte wordt kosteloos een QR-code aangemaakt. Zo kun je de tour ook promoten via drukwerk of 
advertenties.
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8. Websitebeheer door Phytalis 

Hoe werkt dat?
Je kunt ons inschakelen voor incidenteel onderhoud en een losse opdracht geven, maar als je regelmatig 
onderhoud wilt laten doen aan je website, is het voordeliger om een onderhoudsabonnement voor je website 
af te sluiten. We werken altijd op basis van vooruitbetaling. Hoe werken we?

1. Incidenteel onderhoud, losse opdracht
 1.  Vanuit uw opdracht maken we een offerte. 
 2.  Na goedkeuring van de offerte, ontvangt u een factuur. 
 3.  Stuur uw wijzigingen per e-mail naar Phytalis.
 4.  Na betaling van de factuur wordt uw opdracht tussen 3-5 werkdagen verwerkt. 

2. Onderhoudsabonnement via Mijn Strippenkaart
Een onderhoudsabonnement Bij Phytalis bestaat uit een bepaald aantal strippen op Mijn Strippenkaart. Mijn 
Strippenkaart vormt een online pre-paid tegoed waarmee je de updates van je website betaalt. Je website laten 
updaten via een onderhoudsabonnement (lees Mijn Strippenkaart) is daarmee heel eenvoudig geworden. Mijn 
Strippenkaart is 1 jaar geldig (zie punt 9.1 op pagina 19)

1.  Kies een onderhoudsabonnement met de strippenkaart die bij jou past.
2.  Stuur je update per e-mail naar Phytalis.
3.  Je update bij een onderhoudsabonnement wordt binnen 3 werkdagen uitgevoerd.
4.  Via een eigen online toegang heb je altijd zicht op je strippenkaart. 

Gratis extra's bij het onderhoudsabonnement

Als je bij ons een onderhoudsabonnement hebt én je website wordt bij Phytalis gehost, is altijd inbegrepen:

   Dagelijkse back up van alle websitebestanden en van de database van de website. 

   Een eventuele back-up wordt gratis geplaatst indien nodig.

   Technische garantie op goed functioneren van je website.

   Je website gehackt? Het terugplaatsen van een back-up is gratis.

Strippenberekening
De strippenberekening houden we zo transparant mogelijk, zodat je vooraf weet waar je aan toe bent en ook 
kunt berekenen welk onderhoudsabonnement het beste bij je past.

 Afbeelding toevoegen of vervangen:  1 strip (per plaatsing)
 Tekst wijzigen of toevoegen:    1 strip per alinea* 
 Nieuwe pagina linken in het menu:   2 strippen 

* een alinea heeft maximaal 50 woorden.

Tarieven
De tarieven voor Mijn Strippenkaart via: www.infysioservice.nl
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9. Strippen op? Kies het  voordelige Pluspakket!
Heb je geen strippen meer op je onderhoudsabonnement, maar wil je nog wel updates doen en is je abonnement nog 
geldig? Kiesvoor een voordelig Pluspakket. 

Een Pluspakket heeft altijd 10 strippen en de prijs is afhankelijk van het soort Strippenkaart dat je eerder hebt aangeschaft. 
Om gebruik te kunnen maken van het voordelige tarief van een Pluspakket dien je dit vooraf (dus voordat de update uit-
gevoerd wordt) aan te schaffen. Voor een Pluspakket heb je een geldig onderhoudsabonnement nodig.

Tarieven
De tarieven voor de voordelige Pluspakketten via: www.infysioservice.nl

9.1 Spelregels
• Elke vorm van onderhoud/opdracht (los of via een onderhoudsabonnement) voor je website betaal je altijd vooraf. Pas 

na ontvangst van je betaling worden de strippen bijgeschreven en kun je er gebruik van maken.
• Het onderhoudsabonnement kan elk moment ingaan en de looptijd is altijd één (1) jaar. Na afloop van het jaar kun je 

niet gebruikte strippen meenemen naar een nieuw jaar als je een nieuw onderhoudsabonnement afneemt. Neem je 
geen nieuw onderhoudsabonnement dan vervallen eventueel nog overgebleven strippen op het moment dat je onder-
houdsabonnement afloopt.

• Betalingen van een factuur voor verlenging of voor vernieuwing van een onderhoudsabonnement moeten voor de ver-
valdatum van de factuur zijn ontvangen. Bij te late betaling vervallen eventuele ongebruikte strippen op de vervaldag 
van het abonnement of van de termijn.

• Ongebruikte strippen worden niet terug betaald.
• Je kunt per jaar betalen, maar vanaf het Light onderhoudsabonnement ook in maandtermijnen. Als je betaalt per maand 

wordt het tarief met 7,5% verhoogd. Betaling ineens (per jaar) is altijd het voordeligst.
• 'Rood staan' met strippen is niet mogelijk. Als je strippen tekort komt, kun je deze aanvullen met één of meerdere Plus-

pakketten. Een Pluspakket heeft altijd 10 Strippen.
• Het wijzigen van de lay-out van je website, nieuwe functionaliteiten toevoegen of copywriting vallen niet onder het 

onderhoudsabonnement. Natuurlijk kunnen we al deze zaken wel buiten het onderhoudsabonnement, als losse 
opdracht of binnen het MIJN MARCOM pakket voor je verzorgen.
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10. Online Marketing & SEO Pakket* € 98 per maand
* Set-up fee: € 199 eenmalig

Je hebt een website en een CMS dat al goed wordt gevonden en geïndexeerd door Google. Hoe hoog je komt 
in Google, is afhankelijk van hoe goed jouw Online Marketing werkt. 

Met het Online Marketing & SEO Pakket zorgen wij ervoor dat jouw website elke maand verder wordt geoptima-
liseerd voor zoekmachines op bepaalde zoekwoorden. Wij zorgen ervoor dat een aantal belangrijke inhoudelijke 
en offsite aspecten worden geoptimaliseerd en dat jouw pagina’s nog beter worden gevonden door Google.

Kom ik bovenaan in Google?
Deze vraag wordt ons vaak gesteld en hier is moeilijk antwoord op te geven. Eerdere resultaten van andere 
klanten laten overigens een zeer positief beeld zien. Een top 10 positie is in bijna alle gevallen haalbaar. Probeer 
ons maar uit, we bieden je een top 10 positie in Google op basis van No Cure - No Pay.

Werkwijze
We doen onderzoek voor je naar de beste zoekwoorden, de concurrentie op het trefwoord en optimaliseren, 
jouw webteksten, titels, alt-tags, interne linkbuilding en metadata. Allemaal zodat jouw site nog beter door 
Google wordt geïndexeerd. Daarnaast adviseren wij je over de te kiezen trefwoorden en de inrichting van de 
website.

Er wordt elke maand aan jouw website gewerkt

 Zoekmachine trefwoorden onderzoek & advies rapport
 SEO pagina optimalisatie
 (Deels) herschrijven van jouw teksten t.b.v. zoekmachine optimalisatie
 Interne link optimalisatie
 Keyword density optimalisatie
 Inrichten tot 3 SEO landingspagina’s met gekozen trefwoorden
 Inclusief gratis Google Analytics integratie

Hiermee weet je zeker dat we jouw website nog hoger in de zoekresultaten krijgen. Belangrijk want mensen 
zoeken vaak niet verder dan de eerste pagina van Google.

NO CURE - NO PAY

TOP 10 GOOGLE POSITIE

Een goed gebouwde website is een belang-

rijke voorwaarde, maar niet ons ultieme doel. 

Primair is onze inzet gericht om jouw web-

site ZICHTBAAR te krijgen bij de eerste 10 

zoekresultaten van Google. Je betaalt 

pas als deze toppositie is bereikt! 
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11. Google Adwords campagne € 125 per maand
Google Adwords is de meest effectieve online marketing van dit moment. Met een Google Adwords campagne 
kunnen we er voor zorgen dat je een hoge positie krijgt in de zoekresultaten van Google. Hierdoor vinden 
potentiële klanten in jouw regio jouw website op het moment dat ze op zoek zijn naar jouw praktijk of behan-
deling. 

Dit resulteert in aantoonbaar actieve aanvragen en/of nieuwe patiënten!

Voordelen Google Adwords campagne:

 Direct hoge positie Google
Direct meer relevante bezoekers
 Meer aanvragen
 Meer nieuwe klanten
 Meer afspraken
 Lage kosten per klik
 Goede return on investment
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11.1 Hoe werkt het? 
Met een Google Adwords campagne betaal je per klik voor een toppositie in de zoekresultaten van Google. Je 
betaalt niets aan Google zolang er niet op jouw advertentie wordt geklikt. Per klik betaal je een bedrag.

De gemiddelde klikprijs varieert van € 0,50 tot € 1,50 per klik. Hoe gewilder het zoekwoord, hoe hoger het tarief. 
Je kunt bij ons zelf een klikbudget in een handig pakket vaststellen. Als je budget op is, stopt de betaling en 
natuurlijk ook je advertentie. Zo geef je nooit meer uit dan je hebt bedacht.

11.2 Wij nemen al het werk voor je uit handen
Google Adwords doe je niet zomaar. Je wilt het beste zoekwoord tegen de laagste klikprijs. De klikprijs wordt als het 
ware ‘geveild’.  Wij zetten jouw campagne op, bewaken het budget en delen regelmatig de updates. Samen met onze 
Google certified partner weet je dat je Adwords campagne zo effectief mogelijk is.  Wat we doen:

 Opzetten Google Adwords account.
 Instellen campagne(s).
 Landingspagina op jouw website instellen.
 Ontwikkelen advertentieteksten.
 Instellen zoekwoorden.

 Bijhouden conversies.
 Bijsturen campagne.
 Optimaliseren campagne.
 Bijhouden rapportage (wekelijks).

Relatief lage kosten Adwords campagne
Een Adwordscampagne laten opzetten en beheren kost slechts € 125,- per maand. Hiervoor zetten we de cam-
pagne voor je op, beheren en verbeteren we continu de resultaten. Daarnaast betaal je direct aan Google de 
kosten per click. Hiervoor hebben we pakketten van € 250,-, € 500,- of € 750,- per maand afhankelijk van jouw 
wensen.
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12. ‘Gewoon goede’ Phytalis CMS licentie & Service 
Gewoon goede service en support is ontzettend belangrijk voor goed functionerende websites. Elke website 
die we leveren heeft een gekoppeld licentie- en servicepakket. De jaarlijkse kosten voor dit pakket zijn € 29 per 
maand (betaling per jaar).  Wat dit pakket inhoudt, zie je hieronder bij het kopje: meest complete servciepakket.

Meest complete servicepakket

 Onbeperkt gebruikersrecht van Phytalis CMS
 Maandelijkse technische updates
 Continue verbeteringen Phytalis CMS beheersysteem
 Dagelijkse database backups (mits website gehost bij Phytalis)
 E-mail ondersteuning
 Telefonische begeleiding Phytalis CMS bij in gebruikname nieuwe website
 Meerdere gebruikers en rechten in Phytalis CMS instelbaar
 Onbeperkt pagina’s aanmaken
 Onbeperkt content wijzigen
 2 GB serverruimte
 Automatische backups Phytalis CMS
 Ongelimiteerd extra pagina’s aanmaken
 Ongelimiteerd menu items uitbreiden
 Ongelimiteerd teksten en afbeeldingen plaatsen
 Professionele beveiliging
 Verkeer op basis van fair use policy
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13. Werkwijze realisatie nieuwe website 

13.1 Aanleverdocument
Na het ontvangen van jouw opdracht ontvang je van ons per e-mail een opdrachtbevestiging en krijg je ons 
gemakkelijke aanleverdocument toegestuurd. In dit aanleverdocument wordt exact uitgelegd hoe je jouw 
wensen m.b.t. de nieuwe website dient aan te leveren.

In dit document vul je de gewenste pagina’s, knoppen en teksten in. Daarnaast word je begeleid in het aan-
leveren van eventuele afbeeldingen en foto’s die je op jouw nieuwe website wilt terugzien. Hierbij kan je o.a. 
denken aan: jouw logo, bedrijfsfoto’s, sfeerimpressies en foto’s voor het (optioneel) fotoboek.

13.2 Onze vormgevers gaan voor je aan de slag
Nadat wij alle afbeeldingen, teksten en gewenste pagina’s hebben ontvangen, ontwikkelen wij jouw website 
in één van de vijf succesvol bewezen structuren. Aan de hand van jouw logo en huisstijldocumenten maken 
wij jouw website geheel op in jouw eigen huisstijl.

Wij richten de website op een professionele, heldere en overzichtelijke manier in, zodat de door je aangeleverde 
informatie eenvoudig door jouw bezoekers is terug te vinden. Natuurlijk zorgen wij voor een aantrekkelijke en 
aanmoedigende vormgeving. Wij vullen maximaal 8 hoofdpagina’s en 1 footerpagina met teksten. Uiteraard 
kan je zelf de website met extra pagina’s en teksten uitbreiden of ons team extra inzetten.

13.3 Correctieronde
Nadat wij de complete websitestructuur en vormgeving i.c.m. jouw pagina’s en teksten hebben opgemaakt, 
krijg je de mogelijkheid de website in 1 correctieronde te beoordelen en eventuele gewenste wijzigingen te 
laten aanbrengen aan de opmaak van de website. Eventuele aanpassingen op de vormgeving, functionaliteit 
en bijbehorende aanvullende presentaties zullen in overleg worden ingepland en worden uitgevoerd.

Na het doorvoeren van de wijzigingen wordt de website definitief opgeleverd. Elke wijziging die je daarna wilt laten 
doorvoeren kost € 65,- per uur.

13.4 Uitvoerig testen en finishing touch
De website met al zijn functionaliteit wordt uitgebreid getest achter de schermen (website is dus nog niet voor 
bezoekers beschikbaar). Phytalis staat garant voor het technisch en functioneel testen. Wij zorgen er voor dat er 
een volledig foutloze, goed werkende website wordt opgeleverd.

13.1 Gratis  activeren website
De website komt live te staan, bij voorkeur d.m.v. een zogenaamde A record verplaatsing. In principe blijf je bij 
je huidige provider. Jouw huidige provider kan deze procedure vrij eenvoudig doorvoeren.

Voldoet de huidige provider niet aan de gestelde servereisen of werkt deze niet/onvoldoende mee dan zullen wij 
jouw domeinnaam verhuizen. Altijd op jouw eigen naam. Je blijft dus altijd eigenaar van jouw domeinnaam en 
e-mailadressen.
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14. Start vandaag!
Wanneer je jouw website door ons wilt laten maken, wil je dan in de offerte op de laatste pagina jouw 
handtekening te zetten, de datum in te vullen, de gewenste modules aangeven en een structuur te kiezen. 
Vervolgens scan en mail je het laatste blad naar marcom@phytalis.nl 

Je ontvangt een opdrachtbevestiging en een eenvoudig aanleverdocument (zie punt 13)

Aanleverdocument
Om jouw website te bouwen, zullen we in het aanleverdocument o.a. vragen naar:

 Welke pagina’s komen er op de site
 Welke titels en teksten
 Welke afbeeldingen & video’s
 Formulieren
 Contactgegevens en social media gegevens

Onze modules in een overzicht. Aankruisen wat gewenst is

Uitbreiding (éénmalig) Tarief Gewenst Uitbreiding (abonnement) Tarief Gewenst

Eenmalig Tarief Gewenst Abonnement Tarief Gewenst
Nieuwsoverzicht Module € 75,-  Online marketing & SEO € 98,-

Social Media koppeling € 75,-  Adwords (boost)** € 125,-

Multi-taal module (Google) € 75,-  

Nieuwsbrief module* € 199,-  

Webbeheer (vanaf ) € 65,-  

Extra beheerder € 30,-

*Let op: Voor de nieuwsbrief betaal je ook een abonnement per jaar.

**Exclusief de kosten voor het klikbudget.

Uitbreiding (overig) Tarief Gewenst 

Logo ontwerp € 300,-

Logo + huisstijl ontwerp € 500,-
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Geestbrugkade 35

2281 CX  Rijswijk (ZH)

T 070-3206157

E marcom@phytalis.nl

www.phytalis.nl (portfolio van eerder werk)

www.infysioservice.nl (tarieven en toelichting)

Ruim 25 jaar specialist in
communicatie en marketing van  

bijna 900 praktijken fysiotherapie


