Samen met jouw ontwerp jouw website maken?
Wij adviseren en helpen bedrijven met het maken van goede websites.
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Over Compudesign
Sinaleri staat bekend om haar eenvoud. Verder moet onze werkwijze transparant zijn
voor onze klanten. Dit houdt in dat ervan tevoren inzicht moet zijn in de geleverde
diensten en kosten.

Jij hebt het idee, wij coderen het
Jij hebt een idee, wij hebben de kennis om dat idee precies zo te bouwen zoals je dat
wenst. Als je het wil, heb je helemaal geen omkijken naar de techniek. 'Dit of dat kan
niet’ is geen optie voor ons. Websites opleveren is maatwerk op een solide, ervaren
basis. Het is dus jouw website, jouw ontwerp.

Onze doelgroep
Sinaleri is er voor MKB-bedrijven, verenigingen of particulieren die graag een goede
en effectieve website willen.

Jouw (technische) support
Bij ons word je niet doorverwezen naar de pagina 'meest gestelde vragen'. Je wordt
door een van onze medewerkers geholpen totdat het probleem is opgelost.

Daarom Compudesign
 Hulp van onze online-specialisten
 Wij maken jouw website
 Geschikt voor elk schermformaat
 Binnen enkele dagen online
 Goed vindbaar in Google
 Geen ingewikkelde contracten
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Hoe werken wij?
In 3 stappen naar jouw website
Van begin tot eind ontwerpen en beheren wij jouw website.
Wij maken een website op basis van jouw huisstijl en wensen. Naast het ontwikkelen
van jouw website kunnen wij ook ondersteunen met (online) marketing. In een goed
gesprek leggen wij precies uit hoe wij te werk gaan, zodat je een duidelijk beeld krijgt
van hoe een website bij Compudesign wordt ontworpen. Verder worden alle kosten
van tevoren besproken. Zo weet je van tevoren wat voor website je krijgt en hoeveel
het gaat kosten.

Laten wij
kennismaken

Coderen van jouw
website

Website mag
online
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Wat kost een nieuwe website?
Compudesign staat bekend om haar eenvoud. Verder is onze werkwijze transparant
voor onze klanten. Dit houdt in dat er van tevoren inzicht moet zijn in de geleverde
diensten en kosten.
Onderstaand vind je onze prijzen en bijbehorende services. Mocht je vragen hebben,
dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen.
Omschrijving

WebBasis

WebProfessional

WebCustoms

Doel

Informatieve website

Dynamische website

Webshop

Prijs (eerst jaar)

€ 389,00

€ 499,00

Vanaf € 799,00

Abonnement p.j.

€ 199,00

€ 249,00

Vanaf € 349,00

Omschrijving

WebBasis

WebProfessional

WebCustoms

Support

6 uur

12 uur

24 uur

Support e-mail







Support PC

-





Support op afstand

-





Support
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Eigenschappen domein
Omschrijving

WebBasis

WebProfessional

WebCustoms

Domeinnaam

Inclusief

Inclusief

inclusief

Subdomeinen

Onbeperkt

Onbeperkt

onbeperkt

Aantal pagina’s

Onbeperkt

Onbeperkt

onbeperkt

E-mailadressen

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Webruimte

5GB

10GB

onbeperkt

Aantal databases

2

5

Onbeperkt

Eigenschappen ontwerp
Omschrijving

WebBasis

WebProfessional

WebCustoms

Logo ontwerp







Responsive ontwerp 





Visitekaart ontwerp

-





Huisstijl ontwerp

-





Flyer ontwerp

-

-
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Software
Omschrijving

WebBasis

WebProfessional

WebCustoms

Office 365***

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Antivirus***

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Back-up***

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Alle bedragen zijn exclusief 21% Btw en € 15,00 administratiekosten per factuur.
Prijs eerste jaar is wat u betaald voor het ontwerpen van uw website. Dit is inclusief
ondersteuning voor het eerste jaar.
Abonnement per jaar is het bedrag dat u na het eerste jaar jaarlijks betaald aan
abonnementskosten.
*** kosten per jaar per pc voor ondersteuning van software. Vraag naar de voorwaarden
per PC
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Contact
Wat leuk dat je contact zoekt. Laten we in gesprek gaan.
Alle relaties beginnen met een goed gesprek. Je kunt alles over ons lezen, maar we
zouden het leuk vinden ook van je te horen.
Daarom mag je te allen tijde contact met ons opnemen.

World Trade Center Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
0365468795
support@compudesign.nl
KvK: 32157210
BTW: NL116950286-B01
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