Betaalbare websites met een
persoonlijke touch
www.dubbelklik.net

Hey! Wij zijn Dubbelklik.
Leuk je te leren kennen!
We stellen ons graag even voor.
We maken moderne websites gebouwd op een
modulair blokken systeem. Omdat we op die manier
niet elk klein detail moeten gaan programmeren,
scheelt dat veel tijd. En dus ook veel geld.
Zo kunnen we websites bouwen van hoge kwaliteit,
maar met een beperkt budget.
Klinkt goed? Vinden wij ook!

Moderne websites met
een blokkensysteem

Prefab systeem, geen
prefab ontwerp

We bouwen jouw website aan de hand van
blokken. Elk blok heeft zijn functie. Zo heb je een
tekstblok, een afbeeldingsblok, … Meer hierover
lees je op de achterkant van deze brochure.

We werken met een voorgeprogrammeerd systeem.
Maar dat zie je niet aan het eindresultaat! De websites
die wij opleveren zijn helemaal op maat van jouw zaak
en passen perfect binnen jouw eigen huisstijl.

Aangepast aan
elk apparaat

Veel mogelijkheden,
weinig beperkingen

Een responsive website is een website die
zich aan elk apparaat aanpast. Van gigantisch
computerscherm tot compacte smartphone,
jouw website ziet er altijd formidabel uit.

Doordat we met een voorgeprogrammeerd systeem
werken, hebben we een beperkt aantal blokken ter
beschikking. Heb je een speciaal idee dat op het
eerste zicht niet past in het systeem? Stuur ons een
mailtje en we bekijken samen wat mogelijk is.

1 Telefoongesprek

2 Vragenlijst

Voordat we erin vliegen doen we graag een
babbeltje. Zo zijn we zeker dat we elkaar
begrijpen, en dat we voor jou de ideale
website kunnen maken.

Je krijgt van ons een korte vragenlijst. Die kan je
zowel online als op papier invullen. Aan de hand
van die vragen weten we exact hoe jij jouw
website graag uitgewerkt hebt. Je kan de lijst ook
vinden op www.dubbelklik.net/vragenlijst

4 Opmaak website

3 Content aanleveren

Eens we helder beeld hebben wat je wil en
alle content van jou ontvangen hebben,
gaan wij aan de slag. We bouwen jouw
droomwebsite!

De teksten, foto’s en logo worden door jou
aangeleverd. Heb je nog geen logo? Of zit er
geen fotograaf of copywriter in je verscholen?
Geen probleem! Contacteer ons even, wij
regelen dat voor je!

5 Feedback en oplevering

Volgende stap: SEO

Driewerf hoera! Je website is klaar. Je krijgt een
link door waar jij de site kan bekijken. Nog een
aanpassing voor deﬁnitieve oplevering? Geen
probleem. Drie kleine aanpassingen zitten mee
in het budget van je website.

Je hebt nu een prachtige website. Wil je ook dat
veel mensen jouw website vinden, en daardoor
veel volk naar je zaak lokken? Daar kunnen wij
voor zorgen. Contacteer ons voor meer info over
wat we voor jou kunnen betekenen.

Modulair Systeem
Je kan het systeem waarmee we werken
het best vegelijken met een doos lego.
Elk blok heeft bepaalde eigenschappen:
groot, klein, geel, rood, hoog of laag. Zo
heeft ook het websitesysteem
verschillende blokken: een tekstblok, een
slider, een afbeelding, een
contactformulier,…
Door middel van die blokken op de juiste
plaats te zetten, bouwen we zo jouw
website op, tot je een uniek geheel krijgt.
Prefab, maar volledig aangepast aan de
noden van jouw zaak. Achteraf voegen we
nog de juiste kleuren en lettertypes toe,
en tadaaa! Jouw gepersonaliseerde
website is een feit. Op die manier houden
we de kosten van jouw website beperkt,
maar kunnen we toch hoogwaardige
kwaliteit aﬂeveren.

Slider

Tekstblok

Afbeelding

Gallerij

Video Speler

Taartdiagram

Schuif tussen
meerdere foto’s

Een half boek of een
kleine titel? Daarvoor
dient een tekstblok

Een normale
afbeelding.

Meerdere foto’s
weergeven in twee
gallerij-types

Laad een ﬁlmpje in
dat op youtube is
geupload

Een geanimeerde
taartdiagram doet
cijfers er leuker uitzien

Hotspots

Lijst

Knop

Mijlpaal

Google Map

Flipbox

Een afbeelding met
markeringen die een
klein tekstje weergeven

Een lijst met
een icoon naar
keuze

Een knop die doorlinkt
naar een andere pagina.
In 5 formaten.

Bijvoorbeeld ‘145
tevreden klanten’. Nummer
telt op tot eindwaarde.

Één of meerdere
locatie(s) aanduiden
op en kaartje

Info langs beide
kanten. Draait om als
je cursor op de box staat

Icoon

Contact

Recente Posts

Toggle Element

Share

Prijstabel

Keuze uit een enorme
selectie iconen

Een formulier
met een vragenlijst
naar keuze

De laatste blogposts
worden weergegeven
in blokjes

Een tekstvlak dat
je kan doen verschijnen
en laten verdwijnen

Een reeks sociale
netwerken weergegeven
in een knop

Verschillende formules
kan je weergeven in
deze prijstabel

Tarieven
Zoals ons bomma altijd zei: “Goede afspraken maken goede vrienden”. Wij bieden duidelijke
formules met duidelijke tarieven. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. Heb je toch nog
vragen? Stuur gerust een mailtje of spreek ons aan op de livechat op www.dubbelklik.net.

Éen pagina

4 Pagina’s

10 Pagina’s

€950

€1200

€1800

ex.BTW

ex.BTW

ex.BTW

Een kleine website met
maximum 4 pagina’s

Een middelgrote
website met maximum
10 pagina’s

Website uitgewerkt op
1 pagina, in
verschillende slides
(www.dubbelklik.net is
hier een voorbeeld van)
Goed als je beperkte
info op je site wil
plaatsen
Exlusief jaarlijkse
kosten van €45 voor
domeinnaam en
hosting

Goed als je je info liever
op aparte pagina’s
plaatst, of als één van de
pagina’s veel info bevat
Exlusief jaarlijkse
kosten van €45 voor
domeinnaam en
hosting

Ideaal als je veel te
vertellen hebt. Je kan
werken met subpagina’s
Exlusief jaarlijkse
kosten van €45 voor
domeinnaam en hosting

Modulair webdesign

Afspreken?
Of nog een vraag? Stuur ons een mailtje!
hallo@dubbelklik.net

www.dubbelklik.net

