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Veel startende ondernemers beginnen eerst met het maken van een website, 
op deze manier wordt hun passie/idee ook visueel. Tijdens gesprekken met 
potentiële klanten, merk ik dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat er 
allemaal voor nodig is om een website op het internet te krijgen. N.a.v de 
vragen die mij gesteld zijn, heb ik dit e-book geschreven. Hopelijk gaat dit jou 
ook meer duidelijkheid scheppen waaruit een website opgebouwd wordt.  

Wat heb je nodig om een website te maken? 

Een website is alsof je een bedrijfsgebouw bouwt 
 

Voor het bouwen van je bedrijfsgebouw heb je het volgende nodig: 

Deze 3 items heb je voor je website nodig: 

1 

Stuk grond 

Een adres 

Een gebouw 

Een stuk grond, dat is de ruimte op een server bij de webhoster 

Het adres is je domeinnaam 

Het gebouw is je website 
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Bij een provider koop je ruimte op 
een server, waarop je de bestanden 
waaruit je website bestaat kunt 
plaatsen, zodat het op het internet 
getoond kan worden. Een server is 
te vergelijken met een grote 
computer waar heel veel websites 
opgeslagen worden. 

Webhosting 

Er zijn heel veel webhosting bedrijven. Als je een webhosting bedrijf gaat 
kiezen, kijk dan goed naar prijs kwaliteit verhouding. Het scheelt je een hoop 
ergernis als je gelijk voor een goed webhosting bedrijf kiest.  

Webhostingbedrijven 

Webhostingbedrijven: 
2 
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Domeinnaam 

Het adres waarop je gevonden kunt worden op het internet is je domeinnaam.  
De domeinnaam verwijst naar een unieke locatie op de server. 
  
Je kunt zelf je domeinnaam bepalen, met de voorwaarde dat het wel een uniek  
domeinnaam is. Geen enkele domeinnaam is hetzelfde. 
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Maak van je website ook een veilig bedrijfsgebouw, door een  
SSL certificaat (Secure Sockets Layer) te installeren. Er komt dan  
https:// voor je domeinnaam te staan, dan weet de bezoeker  
dat de omgeving veilig is.  

SSL Certificaat 
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Een website 

Inhoud/content 

Nu heb je de grond en het 
adres, nu moet er nog gebouwd 
en ingericht worden, anders 
komen je bezoekers op een lege 
pagina terecht. Zo’n lege 
website nodigt natuurlijk niet 
uit om langer te blijven. 
 

Voordat je kunt gaan bouwen, ga je 
eerst bedenken welke inhoud je 
allemaal kwijt wil op je website. Dit 
noemen we content, dat zijn je teksten 
en je afbeeldingen.  

N.a.v. je inhoud kan het 
ontwerp gemaakt worden.  
Dit kun je op papier doen, of op 
de computer.  
Met dit ontwerp kun je aan de 
slag om de website te gaan 
bouwen. 

Ontwerp 
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WordPress 

Voor het bouwen van een website is WordPress een veel gebruikt  platform.  
 

Voordelen van WordPress 

6 

Er is veel geschreven over WordPress, veel informatie is beschikbaar 

Het is altijd up to date 

Alles is mogelijk om met WordPress te maken met de beschikbare plugins 

En het is klantvriendelijk 
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Database 

Als je WordPress installeert, dan vraagt 
hij om een database. Een database is 
een verzameling van gegevens van je 
website.  
 

Nadat WordPress is geïnstalleerd zie je een standaard WordPress Thema.  
Naast dat je voor een standaard thema kunt gebruiken, kun je er ook voor 
kiezen om een thema te kopen. 

Template/thema 
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Een plugin is een software pakketje 
die je zo in je website kunt 
inpluggen. Met plugins kun je diverse 
functionaliteiten aan je website 
toevoegen. 

Plugins 

8 

Met de basis benodigdheden, die ik in 
dit e-book heb beschreven kun je een 
website bouwen, die bij jou en je 
bedrijf past en waarmee je klanten 
kunt trekken en omzet behalen. 
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Heb je meer inzicht gekregen waaruit een website is opgebouwd? 

Of heb je al een website en je vraagt jezelf het volgende af: 

Met mijn al mijn kennis en webdesign ervaringen, die ik sinds 2009 heb 
opgebouwd, weet ik hoe jouw website een woest aantrekkelijke 
website kan worden, die bij jouw bedrijf past, waarmee je klanten trekt 
en geld kunt verdienen. 
  
Om jou op weg te helpen naar de website die helemaal naar jou wens is 
en die geld oplevert, bied ik jou een gratis sessie aan. 
 

9 

Waarom krijg ik geen klanten via mijn website? 

Hoe kan ik mijn website aantrekkelijk maken? 

Ik wil geld verdienen met mijn website, maar ik weet niet hoe? 
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Tijdens deze sessie krijg je helder: 

Mijn gratis sessie is een: 

WebScan sessie 

Dit is een sessie van 30 minuten over 1 pagina van je website naar keuze  
ter waarde van 75 euro 

Wil je adviezen en tips van mij ontvangen over je website? 

Boek dan een GRATIS WEBSCAN met mij via 
https://wenswebdesign.nl/ gratis-webscan-sessie 
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Hoe je met je website meer bezoekers kunt trekken 

Hoe je professioneel over kunt komen 

Wat een goede opbouw is van je website voor jouw bedrijf 
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Hopelijk heb ik je met dit e-book op weg geholpen, om tot een 
aantrekkelijke website te komen en je bedrijf kunt laten groeien. 
  
Ik dank je voor je interesse in mijn E-book. Ik hoop dat je heel veel 
inspiratie uit mijn Website Tips haalt! 
 
Laat het me weten als je vragen hebt. 
Voor meer informatie over mijn sessies, programma’s, webhosting en 
workshops, kijk op https://wenswebdesign.nl 

Hartelijke groet, 

Heel veel succes! 

11 



  ©Copywrite 2020   Wendy Versluis     www.wenswebdesign.nl 

Je mag dit e-book printen voor eigen gebruik. 
  
Disclaimer  
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de  
juistheid van de hierin opgenomen informatie. De auteur en haar  
onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of 
verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of 
onderneming voor de informatie die er in dit e-book staat. De lezer 
accepteert alle risico’s op elk letsel, verlies of schade dat, direct of 
indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het gebruiken van 
welke informatie dan ook in dit e-book. Voor vragen en of opmerkingen 
kunt u zich richten tot contact@wenswebdesign.nl 
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