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Of je nou een starter, een professional of een expert bent, als

ondernemer wil je een goede basis. Een website die voldoet aan jouw

wensen. 

Wist je dat ruim 90% daarvan heeft toegang tot het internet met een

smartphone? En dat ruim 40% daarvan maandelijks zijn aankopen via

internet doet? Dit geeft aan waarom een goede website essentieel is

voor jou als ondernemer. Want je website is een van de belangrijkste

manieren om jezelf en je bedrijf te presenteren. 

Bij Je website leasen  zorgen we voor een knallende website die jouw

bedrijf representeert zoals jij dat wil. Wij maken een op maat gemaakte

website waar je trots op mag zijn. Want jouw website is het middelpunt

van je online zichtbaarheid, al je (social media-) kanalen zullen naar je

website verwijzen. Wij optimaliseren je website waardoor deze

gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en informatief is.

Dit doen we door een website leaseconstructie met een vast laag

maandbedrag. Hiervoor maken en onderhouden we je website. Met dit

alles in een pakket betekent dat geen verrassingen achteraf, geen

zorgen, is je website altijd up to date, altijd zichtbaar en vindbaar online.

Hierdoor hou jij geld over om te investeren in andere zaken (vrije

tijd/bedrijf) en bespaar je tijd waardoor je je met andere zaken kunt

bezighouden.

De website is het eerste dat je potentiële klanten zien – een goede

eerste indruk is dus belangrijk. Je website leasen denkt hierin graag met

je mee!

In deze brochure staat welke mogelijkheden er zijn om een website bij

ons te laten maken en te leasen. Mochten er vragen zijn dan horen we

die graag.

Angelique 

Een nieuwe website

https://jewebsiteleasen.nl/
mailto:info@ikleerondernemen.nl
mailto:info@jewebsiteleasen.nl
https://www.linkedin.com/angeliquelijffijt


Jouw online partner
Een website is tegenwoordig niet meer weg te denken. Steeds meer
mensen gebruiken internet om een indruk van je bedrijf te vormen of om
extra informatie te verzamelen. Daarom is een goede website, gebouwd
volgens de laatste specificaties, zoekmachine vriendelijk en functioneel
ingericht steeds belangrijker. Kortom een professionele website die ook
daadwerkelijk meerwaarde biedt. 

Persoonlijke service
We zijn een klein bedrijf waar je terecht kunt voor het maken van je
website of vragen over het online zichtbaar zijn.

Website Leasen
Wij begeleiden ondernemers met hun bedrijf. We maken een website
die bij je bedrijf past en zorgen ervoor dat deze voor jou gaat werken.
Hierdoor krijg je meer klanten. Daarnaast hebben we een community die
je helpt makkelijke keuzes te maken door onder andere digitale tool
vergelijking, cheat sheets, video cursus, stappenplannen, coaching,
training en whitepapers.
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Waarom een professionele website?

Je website is de eerste indruk die mensen krijgen van je bedrijf. Daarom
is het van belang dat die eerste indruk ook de juiste indruk geeft. Een
professionele website is gebouwd volgens de laatste specificaties,
zoekmachine vriendelijk en functioneel ingericht steeds belangrijker.
Kortom een professionele website die ook daadwerkelijk meerwaarde
biedt.
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Wat zijn de mogelijkheden?

Wij bieden professionele websites in leasevorm aan. Dit betekent dat je
voor een laag tarief maandelijks een professionele website hebt met een
minimale investering. Onze lease websites kun je zelf beheren middels
Wordpress of uitbesteden aan ons.



Je least al een website vanaf € 19,95,- euro per maand exclusief BTW.
De betaling kan maandelijks, jaarlijks en is na 3 jaar maandelijks
opzegbaar. Of je betaald de website in één keer. 
Verder betaal je bij ons geen opstartkosten.

Wanneer je kiest voor een jaarlijkse betaling krijg je 10% blijvende
korting.
Deze prijs is ook inclusief de hosting, e-mailadressen, domeinregistratie
en Wordpress CMS.

Je kunt ook een website in een keer betalen. Bij de prijzen laten we zien
wat daar de kosten van zijn.
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Wat krijg je allemaal bij dit lease pakket?
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Kortom bij het leasen van een website heb je vaste lage kosten en een
all-in prijs. Je weet precies waar je aan toe bent.



Een prachtig ontwerp met een premium webdesign

We bouwen de website met Wordpress, een systeem waarmee je zelf
wijzigingen kunt aanbrengen of de website kunt uitbreiden. Daarnaast
werken we met de template DIVI welke zeer veel mogelijkheden heeft. 
Om het je makkelijker te maken kun je bijvoorbeeld een keuze maken uit
een van onze design sjablonen. Misschien heb je zelf al over de website
nagedacht en heb je een voorstel voor ons. Wij kunnen met elk denkbaar
design overweg. Heb je een voorkeur voor een bepaald design? Laat het
ons weten.
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Responsive
Geschikt voor elk scherm
Steeds meer mensen bezoeken
een website via hun mobiel.
Daarom bouwen wij alle websites
standaard in een responsive
design geschikt voor elk
schermformaat.
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Professionele foto’s
Gratis foto’s
Een website valt of staat met de juiste foto’s. Eigen foto’s zijn het beste
om te gebruiken. Maar als je die niet hebt is het geen probleem. Er zijn
op internet veel gratis foto’s te vinden. Wij geven je de websites door
waar je deze gratis rechtenvrije foto’s kan vinden. Daarnaast hebben we
zelf foto’s waar je uit kunt kiezen.

Betaalde foto’s
Er zijn op internet ook betaalde rechtenvrije foto’s. Wij kunnen deze
foto's voor je downloaden. 

Wil je daarnaast nog andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een
reserveringsmogelijkheid of een webshop laat het ons weten. Dan kijken
we samen naar de mogelijkheden die er zijn.



Goed vindbaar met Rank Math plugin
Als je kiest voor de optie dat wij je website instellen zorgen we ervoor
dat je website goed vindbaar is voor de zoekmachines. We gaan aan de
slag met de woorden en zinnen waarop je gevonden wilt worden.
Daarnaast melden we je website aan bij Google zodat je website gelijk
geïndexeerd kan worden. Zo worden je pagina’s snel opgenomen in de
zoekresultaten. In onze community leren we je hoe je de SEO zelf kunt
instellen.
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Lokaal of landelijk vindbaar
Je bedrijf zetten we op de kaart
We maken onderscheid of je lokaal of landelijk in de zoekresultaten wilt
komen. We gaan daarmee samen met je aan de slag. Wij zorgen dat je
website wordt aangemeld voor lokale zoekresultaten en dat de
bedrijfsgegevens goed staan ingesteld.
Doordat we alle gegevens goed neergezet worden zal google bij de
lokale zoekresultaten je telefoonnummer en adresgegevens van je
bedrijf tonen. Zo kunnen klanten eenvoudig contact met je opnemen. 



Opvallen in Google
Indien gewenst zorgen we ervoor dat je bedrijf aangemeld wordt bij
Google Maps zodat je ook via die manier zichtbaar bent. We maken je
profiel compleet met foto’s en bedrijfsinformatie en leren je hoe je dit
verder kunt uitbreiden.
Door lid te worden van onze community kun je daar de online lessen
volgen zodat je weet hoe je zelf je bedrijf verder op de kaart kunt zetten.
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Hosting
We kunnen ook de hosting voor je verzorgen. Dan heb je alles onder
één dak ondergebracht. Mochten er dan probleem zijn dan kunnen we
je snel weer op weg helpen.
Ieder lease pakket heeft een eigen hosting. Kijk bij de pakketten welk
hostingpakket er bij het betreffende leasepakket hoort. Mocht dit niet
genoeg zijn dan kunnen er MB's bij genomen worden.



Service
Profiteer van ons basis website abonnement.  Wij zorgen ervoor dat je
website altijd up-to-date is en voeren kleine wijzigen door als dat nodig
mocht zijn. Als je website klaar en opgeleverd is en je kunt hem niet
vinden, dan staan wij voor je klaar. We zullen proberen je zo snel
mogelijk te helpen.

Ook hebben we een uitgebreid abonnement. Naast het basis
abonnement ondersteunen wij wanneer er nieuwe pagina’s moeten
worden aangemaakt of als er grote wijzingen nodig zijn. Houden we je
op de hoogte van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en sturen
we je maandelijks een rapportage. In dit rapport zie je welke updates we
hebben uitgevoerd, welke kwetsbaarheden zijn gevonden en opgeruimd
op de website en hoe snel je website is. Onze lease pakketten hebben
dit er standaard in zitten.

Mocht er meer nodig zijn dan dat onder dit service abonnement valt dan
kun je gebruik maken van onze voordelige strippenkaarten.
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Strippenkaart
Een website onderhouden kost veel tijd. Tijd die je als ondernemer beter
kunt gebruiken. Updates moeten worden doorgevoerd en het liefst zo
snel mogelijk. 
Je kunt bij ons onderhoudscontracten afsluiten zodat wij dit voor je
kunnen doen en jij je als ondernemer kan bezig houden met de
werkzaamheden die geld opleveren voor je bedrijf. Wij hebben 2
soorten. Een basis contract en een uitgebreide support.
 
Heb je regelmatig kleinere klussen te doen gewoon ondersteuning en
advies nodig? Heb je bijvoorbeeld ondersteuning nodig voor het
instellen van de mail? Of wil je hulp bij het instellen van een
nieuwsbrief? Er zijn bepaalde zaken die gedaan moeten worden ook al
is je website klaar. Kom je er zelf niet uit of kom je er niet aan toe?
Neem bij ons dan een strippenkaart.
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Telefonisch support
Advies inwinnen
Uitvoeren van kleine aanpassingen op de website zoals het
plaatsen van afbeeldingen of teksten (kleine opdrachten)
Invoegen van mp3 files, youtube video’s en andere media
Updaten wordpress, template en plugins
Installeren en instellen van plugins
E-mail, domeinen, verhuizing en andere ondersteuning
Hulp en uitleg bij WordPress, WooCommerce, e-mail en opmaak
Inrichten nieuwsbriefsysteem
Backup laten maken van de website

1 strip is 15 minuten werk
Aantal strippen is vrij te bepalen, rekening houdend met de
verwachte werkzaamheden.
Hoe meer strippen hoe meer korting
Ongebruikte strippen blijven onbeperkt geldig
Strippen worden wekelijks verwerkt
Je ontvangt een e-mail notificatie van de mutaties

      Wat kun je met een strippenkaart

Profiteer van een lagere uurprijs
Ons normale uurtarief is €80,- (ex. BTW). Verwacht je regelmatig hulp
nodig te hebben van ons neem dan een strippenkaart. De strippenkaart
is onbeperkt geldig. We bieden onderstaande strippenkaart aan.

      Kort samengevat
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Wat krijg je bij de lease pakketten

Een nieuwe website

Door verschillende pakketten aan te bieden heb je door te leasen een
vast laag maandbedrag.  Mocht je interesse hebben of meer informatie
willen laat het ons gerust weten of vraag een offerte aan.
We kunnen dan samen kijken wat jouw wensen zijn en wat daarvan de
kosten zijn.

Voor de actuele prijzen kijk je op onze website.

Beste verkocht

 Bekijk de prijzen Meer informatie

Op onze website https://jewebsiteleasen.nl vind je de meest actuele en
complete overzicht van al onze diensten.

We zouden het leuk vinden om je te ontmoeten.

https://www.jewebsiteleasen.nl/bestellen/
mailto:info@jewebsiteleasen.nl
https://jewebsiteleasen.nl/


Funnel

Een nieuwe funnel

Om meer zichtbaar te zijn en meer klanten te krijgen kun je ook een funnel
door ons laten bouwen. 

Wat is een funnel?
Een funnel is een reeks stappen welke een bezoeker moet doorlopen
vooraleer een conversie behaald wordt. De bedoeling van een funnel is om
jouw bezoeker te begeleiden om uiteindelijk de actie te maken die jij wil. Dit
kan een aankoop zijn, zich registreren, het invullen van een formulier, of
eender welke actie voor jou telt als een conversie.

𝗪𝐚𝐚𝐫𝐨𝐦 𝐡𝐞𝐛 𝐣𝐞 𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐝𝐢𝐠? Een marketingfunnel is een
automatisch proces waarin een bedrijf potentiële klanten leidt door
verschillende stadia van het koopproces. Dit helpt bedrijven om gerichter te
adverteren en te communiceren met hun doelgroep en om effectievere
sales- en marketingstrategieën te ontwikkelen.
Door gebruik te maken van een marketingfunnel, kunnen bedrijven ook beter
begrijpen waar potentiële klanten uitstappen en waar verbeteringen kunnen
worden aangebracht in hun verkoop- en marketingproces.
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𝐒𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐟𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬
Er zijn verschillende soorten marketingfunnels die afhankelijk zijn van de
branche, het type product of dienst, en het doel van het bedrijf. Hier zijn enkele
voorbeelden van populaire soorten marketingfunnels:

𝐀𝐈𝐃𝐀-𝐟𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥:
Deze funnel bestaat uit vier stadia: Aandacht, Belangstelling, Begeerte, Actie.
Bedrijven gebruiken deze funnel om de aandacht van de consument te trekken,
hen geïnteresseerd te maken in het product of de dienst, hen te overtuigen van
de waarde ervan en hen uiteindelijk aan te zetten tot actie.

𝐄-𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥:
Deze funnel is specifiek voor e-commercebedrijven en bestaat uit vijf stadia:
bezoek, productonderzoek, aankoop, levering, naverkoop.

𝐋𝐞𝐚𝐝𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥:
Deze funnel is gericht op het genereren van leads voor een bedrijf. Het bestaat
vaak uit drie stadia: aanbieding, kwalificatie, overdracht.

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞-𝐟𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥:
Deze funnel is gericht op het aantrekken en behouden van klanten voor een
service-georiënteerd bedrijf. Het bestaat vaak uit vier stadia: bewustwording,
overweging, evaluatie, aankoop.

𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞-𝐟𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥:
Deze funnel is gericht op het opbouwen van vertrouwen en het onderwijzen van
potentiële klanten over een product of dienst. Het bestaat vaak uit vijf stadia:
ontdekking, onderwijs, evaluatie, aankoop, verlenging.
Het is belangrijk om te weten dat een marketingfunnel niet één groot proces
hoeft te zijn, soms kan een bedrijf meerdere funnels gebruiken voor
verschillende doelgroepen of producten.

Maak je al gebruik van een funnel binnen je bedrijf of nog niet? Ik hoor het
graag.



Op onze website https://www.meeronlineklanten.nl/strategiegesprek vind je de
meest actuele informatie over de funnels. We zouden het leuk vinden om je te
ontmoeten.

Contact 

Wil je eerst persoonlijk contact met ons? Mail dan met Angelique 

Je vindt ons ook op sociale media: 
LinkedIn Angelique  
Facebook Je website leasen
Google mijn bedrijf 
Instagram Website leasen
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