Wat is het doel van je website?
Leg in maximaal 15 regels uit wat jij of je bedrijf precies doet.
Mijn bedrijf…

Waarom ben je beter dan je concurrenten? Wat maakt jouw bedrijf uniek?
Denk aan wat jouw klanten over je zeggen, waarom werken ze graag met je samen?
Mijn bedrijf is uniek omdat…

Wat is het primaire doel van je website?
Bijvoorbeeld meer klanten krijgen, producten verkopen, informatie geven,
contactinformatie of betrouwbaarheid uitstralen.
Het doel van mijn website is…

Beschrijf kort de inhoud van je website, wat ga je er opzetten?
Op mijn website staat straks…

Welke boodschap moet de website vertellen?
De boodschap die mijn website moet vertellen is…

Heb je al een website? Wat vind je er goed/slecht aan?
Mijn huidige website…

Wat is het URL van je huidige website?
www.websitenaam.nl

Wie is je publiek?
Wanneer je precies weet wie je doelgroep is wordt het makkelijker beslissingen te
nemen over de inhoud en het ontwerp.

Wie is de doelgroep voor je website/bedrijf?
Bijvoorbeeld: potentiële of bestaande klanten. Beschrijf dan precies wie dat zijn.
Mijn doelgroep is…

Wat verwachten klanten of bezoekers op jouw website te vinden?
Hoe kan jij ze helpen op jouw website met de vragen die ze hebben? Wat
verwachten zij qua informatie te vinden op je site?
Mijn doelgroep zoekt naar…

Hoe wil je jouw doelgroep aanspreken? (tone of voice)
Tip: Wat voelt het meest logisch aan als je je in jouw doelgroep verplaatst. Blijf bij
jezelf en gebruik dezelfde aanspreekvorm op je website (ben je een JIJ-zegger of
een U-zegger).

▢ Aanspreken met ‘JE’ (persoonlijk, maakt toegankelijk, creëert ons-kent-ons
gevoel, dichterbij de klant)
▢ Aanspreken met ‘U’ (beleeft, zakelijk, schept afstand, vaak gebruikt bij
organisaties en instanties).
▢ Weet ik nog niet en wil graag jullie hulp bij het maken van een goede keuze.

Call-to-action: welke actie wil je dat bezoekers op je website nemen?
Moeten je bezoekers bijvoorbeeld je bellen, e-mailen, zicht inschrijven voor een
nieuwsbrief of een offerte aanvragen?
Mijn call-to-action op mijn website is…

Design: hoe ziet jou ideale website eruit?
(max. 3)
Om een volledig/beter beeld te krijgen zijn we benieuwd of er websites zijn
met hetzelfde doel of inhoud als jouw website? Bijvoorbeeld websites van
concurrenten of collega’s. Wij willen graag hun website-url weten en wat je wel en
niet goed vindt aan hun website.

1) URL van een website met dezelfde inhoud.
www.websitenaam.nl

(Optionele toelichting) Wat mij aanspreekt aan deze website is…

2) URL van een website met dezelfde inhoud.
www.websitenaam.nl

(Optionele toelichting) Wat mij aanspreekt aan deze website is…

3) URL van een website met dezelfde inhoud.
www.websitenaam.nl

(Optionele toelichting) Wat mij aanspreekt aan deze website is…

Zijn er websites met een design dat je mooi
vindt? (max. 3)
Bijvoorbeeld websites met een mooi design, heldere structuur, mooie kleuren of gaaf
logo en beschrijf wat je er mooi (of minder mooi) aan vindt.

1) URL website met een mooi design.
www.websitenaam.nl

Ik vind aan deze website mooi…

2) URL website met een mooi design.
www.websitenaam.nl

Ik vind aan deze website mooi…

3) URL website met een mooi design.
www.websitenaam.nl

Ik vind aan deze website mooi…

Wat zijn je huiskleuren? Welke kleuren zie je graag terug in je nieuwe website?
Favoriete (huis)kleur een:

Favoriete (huis)kleur twee:

Favoriete (huis)kleur drie:

Welke kleuren wil je absoluut niet terugzien in je nieuwe website?
Minst favoriete kleur een:

Minst favoriete kleur twee:

Minst favoriete kleur drie:

Welk lettertype heeft je voorkeur?

▢ Modern (trendy, duidelijk en tijdloos)
▢ Klassiek (sierlijk en formeel)
▢ Decoratief (grappig en eigenzinnig)
Heb je al een logo en huisstijl?

▢ Ja, ik stuur alles toe.
▢ Nee, ik wil graag meer informatie over een professioneel logo of volledige huisstijl
laten maken.

Heb je een bedrijfsslogan?
Mijn bedrijfsslogan is…

Heb je goede afbeeldingen voor op je website?
Tip: Lees meer over het gebruik van afbeeldingen op je website in onze blog.

▢ Ja, ik heb professionele afbeeldingen en stuur alles toe.
▢ Nee, ik wil graag gebruik maken van de gratis professionele stock-afbeeldingen
van Ssio Online (inclusief licentie).
▢ Ik wil graag een combinatie van mijn eigen (professionele) afbeeldingen en de
gratis professionele stock-afbeeldingen van Ssio Online (inclusief licentie).
▢ Ik wil graag vrijblijvend in contact gebracht worden met een professionele
fotograaf.

Aanvullende functionaliteiten
Vink alleen funties aan die je echt nodig hebt. Aan extra functionaliteiten zitten
namelijk kosten verbonden en kunnen flink oplopen als je bijvoorbeeld een
webwinkel aanvinkt. Wil je nu nog geen gebruik maken van extra functionaliteiten?
Geen probleem. Achteraf kunnen wij deze altijd aan je website toevoegen. Een
contactformulier is standaard inbegrepen.
Zijn er (aanvullende) functionaliteiten die je op de website wilt hebben?
Wil je weten wat een specifieke functionaliteit precies doet? Lees het in onze
handleiding.

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Meertaligheid
Offerteformulier
Reviewformulier
Easy blogger module
Portfolio
Afbeeldingen galerij
LiveChat module
Live WhatsAppChat module
Nieuwsbrief aanmelden/versturen
FAQ/ meestgestelde vragen pagina
Covid-19 informatiepagina
Privacy- en AVG-pagina
Teamweergave
Vacaturebank
Video streaming
Socialmedia koppeling
Webwinkel module
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▢

Formulier met iDeal betaalfunctie
Prijslijst(en)
Online calculator
Online trainingen/leeromgeving
Online tafelreservering
Bestel en thuisbezorgingsmodule
Afspraken module
Accommodatie-/bookingsmodule
Makelaars-/listingsmodule
Auto-/occasionsmodule
Evenementenkalender
Roosterweergave
Afgeschermd leden gedeelte
Gastenboek
Tijdlijn overzicht
Quiz
Productkiezer
Tekst naar spraak module
Digitaal documenten ondertekenen
On-screen marketingbutton
Google Analytics implementatie

Wil je een andere functionaliteit in je website opnemen die hierboven niet
vermeldt staat? (Optioneel)
Ja, de functionaliteit die ik mijn website wil opnemen is…

Wil je speciale elementen door ons laten ontwikkelen? (Optioneel)

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Content architectuur: Meedenken en redactie op de inhoud en structuur
Professionele (SEO) teksten laten schrijven door onze copywriter
Eigen teksten laten redigeren door onze copywriter
Professioneel logo laten ontwerpen
Volledig herkenbare huisstijl laten ontwikkelen
Brochure/magazine/e-book/PDF
Fyers en posters
Professionele afbeeldingen laten maken door onze huisfotograaf
Animatie-/instructievideo laten maken
Bedrijfs-, team-, product-, promotievideo laten maken (videoproductie)
Bedrijfsvideo (op grote hoogte) met drones
Animatie-/instructievideo laten maken
360° bedrijfsvideo laten maken

Aanvulling:
Ik wil een ander (speciaal) element laten ontwikkelen, namelijk…

Privacy- en cookieverklaring:
Het minst leuke van een nieuwe website lanceren: je privacyverklaring met
cookiestatement. Je moet namelijk met je website voldoen aan de AVG privacywetgeving. Dat betekent dat elke website een pagina nodig heeft met een
privacyverklaring. Ben je een bedrijf? Dan moet je gaan nadenken hoe je omgaat
met persoonsgegevens van klanten bijvoorbeeld.
Handige tools om documenten mee te maken:
•
•
•

Privacyverklaring opstellen via ictrecht.nl (75,-)
Verwerkersovereenkomst opstellen via ictrecht.nl (65,-)
Algemene voorwaarden genereren via ictrecht.nl (vanaf 99,-)

▢ Ik lever mijn privacy- en cookieverklaring zelf aan.
▢ Ik wil dat Ssio Online een privacy- en cookieverklaring op mijn website zet die ik
kan aanpassen en op maat maken voor mijn bedrijf. (179,-)
▢ Ik wil dat Ssio Online een privacy- en cookieverklaring op maat maakt die volledig
AVG-proof is. (289,-)

Huidig domeinnaam
Heb je al een domeinnaam?

▢ Ja, ik heb al een domeinnaam.
▢ Nee, ik heb nog geen domeinnaam. (Ga door naar ‘Nieuw domein’)
Zo ja, wat is de domeinnaam?
Bijvoorbeeld: domeinnaam.nl

Bij welke provider heb je de domeinnaam geregistreerd?
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▢

Hostinger
Vimexx
Mijn.Host
Antagonist
KeurigOnline
YourHosting
Hostnet
bHosted
Argeweb
TransIP
Siteground
Xel
Cloud86
Strato
SoHosted
Mijndomein
One
Sidn
Combell
Versio
GoDaddy
Neostrada
VDX
Domeinwinkel
KPN
Jouwweb
Skyberate
Ips
Vevida

Anders, namelijk…

Heb je een verhuistoken/verhuiscode?
Bij je huidige (domein-/hosting)provider kun je gratis een verhuistoken aanvragen
(ook wel verhuiscode of verhuissleutel genoemd). Doorgaans kis deze code digitaal
op te vragen in het klantaccount van je provider. Doorgaans ontvang je de code
direct of binnen een korte tijd toegestuurd. Dit verschilt per provider. Zodra je ge
verhuiscode hebt gekregen kunnen wij jouw domeinnaam naar onze
registrars/servers verhuizen en vervolgens koppelen aan het gekozen Zorgeloos
online pakket.

▢ Ja, ik heb een verhuiscode (aangevraagd)!
▢ Ik stuur (per e-mail) de inloggegevens van mijn huidige provider naar jullie toe
zodat jullie de token/code kunnen aanvragen en de verhuizing kunnen
verzorgen.(Service)

Wat is de verhuiscode?
Dit is vaak een reeks getallen in combinatie met grote- en kleine letters.
Bijvoorbeeld: 8dN32Bst1Qq9p

Een nieuwe domeinnaam vastleggen.
Wat is een domeinnaam? Een domein is niets anders dan een adres, of een naam,
op het internet, zoals ssio.nl. Door een url in te tikken, kom je op een website terecht.
Vergelijk het met een huis. De domeinnaam is het adres en Zorgeloos online het
huis. De inrichting van je huis is dan de website. Je hebt het allemaal nodig, maar
online succes begint met een domeinnaam.
Lees hier onze blog met tips voor het vinden van een goede domeinnaam. Heb je
een mooie domeinnaam bedacht? Check hier of de domeinnaam nog beschikbaar is.
Een nieuwe domeinnaam vastleggen is zo gepiept! Heb je een mooie naam bedacht
en is deze nog beschikbaar dan registreren wij de domeinnaam voor je. Het enige
wat je hoeft te doen is de naam (hieronder) aan ons door te geven.
Wat is de gekozen domeinnaam?
Bij het Zorgeloos Online pakket ontvang je standaard een .nl domeinextensie. Vul
hieronder de domeinnaam in die wij aan je website mogen koppelen.
www.mijndomeinnaam.nl

Aktie! Wil je een extra domeinnaam of domeinextensie voor 1 euro per jaar?
Heb je een tweede domeinnaam of wil je aan je huidige domeinnaam een extra
extensie zoals .be, .com of .eu? Ideaal als je een naam (voor later) wil reserveren of
als je internationaal georiënteerd bent.

▢ Ja, ik wil graag gebruik maken van deze aanbieding!
▢ Nee, ik heb geen tweede/extra domeinnaam nodig. (Ga door naar ‘E-mail’)
Wat wil je extra?

▢ Ik wil een extra domeinnaam.
▢ Ik wil een extra domeinextensie.
(Keuze uit: .nl, .com, .eu, .info, .org, .net, .be, .de, .fr)
Schrijf hieronder volledig uit:
www.mijndomeinnaam.nl of www.mijndomeinnaam.com

Professioneel zakelijk e-mailen.
Wil je een e-mailadres koppelen aan de domeinnaam (b.v.
info@mijndomeinnaam.nl)? Wil je email forwarden naar een bestaand e-mailadres of
werk je het liefst met een externe e-mail provider? (we bevelen Google G-Suite aan
voor e-mail).
Wat is je voorkeur?

▢ Ik wil gebruik maken van het Zorgeloos online zakelijk e-mailpakket (inbegrepen).
▢ Ik wil een zakelijk e-mailadres laten doorverwijzen naar mijn betaande (gmail,
outlook) e-mail.
▢ Ik wil graag een koppeling met mijn eigen (externe) e-mailservice. Bijvoorbeeld
Google G-suite.

Welk zakelijk e-mailadres wil je gebruiken? (Meerdere keuzes mogelijk)

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

info@domeinnaam.nl
contact@domeinnaam.nl
offerte@domeinnaam.nl
service@domeinnaam.nl
klantenservice@domeinnaam.nl
sales@domeinnaam.nl
administratie@domeinnaam.nl

▢ Anders, namelijk…
Bijvoorbeeld: jan@domeinnaam.nl
Bijvoorbeeld: j.jansen@domeinnaam.nl
Bijvoorbeeld: werkplaats@domeinnaam.nl

Specifieke wensen en/of aanvullingen.
Vertel ons je specifieke wens(en) of opmerking(en).

Je gegevens.
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Met jouw antwoorden gaan we aan de
slag om een prachtige website te ontwikkelen. Vul als laatste je gegevens in en klik
op verzenden.
Voor- en achternaam:

Bedrijfsnaam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

