
PROFESSIONELE
EN COMPLETE

WEBSITE

OnePage site
ofwel

Landingspagina

€ 13,50 – € 15,50

Een professionele
zoekmachinevriendelijke
‘One-Page’ site die je

bezoekers kort en
krachtig laat zien wat je
voor jouw klanten kunt

betekenen.

Complete (Blog)
Huurwebsite

€ 23,50 – € 26,-

Wil je meer vertellen
over je business?

Bloggen? Of anders? Wil
je de interactie aangaan

met jouw klanten? Dan is
dit de beste keuze voor

jou!

onzezaakonline.nl
T: +31(0)6-52 65 37 61.
E-mail: info@kahlo.nl

Website
Huren?

WAAROM EEN
EIGEN WEBSITE?

Ben je ondernemer, ZZP’er of freelancer? Dan
wil je zoveel mogelijk van je laten horen en zien. En

dan is een eigen website een uitstekende tool om jouw
diensten en producten onder de aandacht te brengen van de
(veelal googelende) potentiële klanten of relaties. Als bedrijf niet
online zijn, is niet meer van deze tijd.

76% van de Nederlandse consumenten zoeken online
naar producten en diensten!

En dat terwijl nog veel ondernemers geen site hebben! Daar valt
voor jou veel winst te behalen. Onderhoud je site, en zorg dat je
online bereikbaar bent. Zo trek je snel nieuwe klanten aan die je
anders nooit had kunnen bereiken!

Word ik met een huurwebsite ook goed gevonden in
de zoekmachines?

Jazeker. De site die wij voor je maken voldoet aan alle
hedendaagse eisen en is bijzonder zoekmachinevriendelijk. Maar
uiteraard kun je zelf ook bijdragen aan het succes van je
webpagina’s. Zorg regelmatig voor nieuwe teksten -liefst in de
vorm van een blog- en deel de pagina op de social media
platforms. Wij kijken graag met je mee en geven tips en handvaten
waarmee je jouw site zodanig verbetert dat bezoekers én
zoekmachines er blij mee zijn!

mailto:info@kahlo.nl
https://kahlowebsites.nl
https://onzezaakonline.nl/
https://onzezaakonline.nl/


• Incl. Host. Mét een eigen
domeinnaam, e-mailadres én
SSL

• Basis onderhoud en back-up.

• Een professionele
-zoekmachinevriendelijke- ‘One-
Page’ site die je bezoekers kort
en krachtig laat zien wat je te
bieden hebt.

• Een basis-layout, met jouw
logo. Kleur in overleg. Met
Responsive Design.

• Een handig CMS-systeem
waarmee je makkelijk de site
kunt bijhouden.

• Basis Contactformulier met
reCaptcha.

• Koppelingen met Social Media.
Embedden van jouw Zakelijke
Facebookpagina.

• Een online foto-galerie.

• Hulp en advies, daar waar
nodig.

• Géén storende reclame van
anderen!

** Opstartkosten € 85,- incl. 2
uur professionele hulp bij de
plaatsing van jouw belangrijkste
teksten en foto’s!

Facturatie per jaar. Wil je per
maand betalen? Dan kan dat
voor € 15,50 / maand.

ONEPAGE SITE
v.a. 13,50€

Incl. Host. Mét een eigen
domeinnaam, e-mailadres én

SSL

Bij een site op maat krijg je alles
wat bij de Complete Huursite
wordt opgesomd. Het grote
verschil is dat je ook kunt kiezen
voor:

• Een volledig eigen vormgeving.

• Door ons geschreven
webteksten die goed scoren in
de zoekmachines.

• Extra hulp bij de
zoekmachineoptimalisatie

• Functionaliteiten als een
webwinkel, forum, nieuwsbrief,
inlogsystemen. Dit kan om
bestaande systemen gaan, maar
ook om functionaliteiten die wij
speciaal voor jou ontwikkelen.

• Vormgeving van jouw logo en
drukwerk. En nog veel meer.

• Tarieven zijn in overleg en
afhankelijk van jouw wensen.
Maar wanneer je kiest voor een
vormgeving op maat, moet je
denken aan een v.a. prijs van €
595,-

• Voor een website die is
uitgerust met bepaalde
functionaliteiten zoals
bijvoorbeeld een inlogsysteem,
geldt een v.a. prijs van € 895,-

• Onderhoud v.a. € 85,-/jaar

Bezoek www.kahlo.nl voor
meer info over maatwerk
websites.

SITE OP MAAT
v.a. 550€

/maand

Prijs per maand. Onze spelregels vind je op www.kahlowebsites.nl/algemene-voorwaarden/

• Belangrijkste verschil met een
Onepage site, is dat je nieuwe
webpagina’s kunt toevoegen zodat
er ruimte is voor jouw nieuws, blogs
of anders. Door hier gebruik van te
maken, verhoog je jouw resultaten in
de zoekmachines!

• Basis onderhoud en back-up.

• Een basis-layout, met jouw logo.
Kleur in overleg. Responsive Design.

• Een handig CMS-systeem waarmee
je makkelijk de site kunt bijhouden
en pagina's kunt toevoegen.

• Contactformulier met reCaptcha.

• Koppelingen met Social Media.
Embedden van jouw Zakelijke
Facebookpagina of YouTube Film.

• Blog-/nieuwspagina’s met
reactieformulier.

• Een of meer online foto-galeries.

• Hulp en advies, daar waar nodig.

• Google Maps op jouw site.

• Géén storende reclame van
anderen!

** Opstartkosten € 105,- incl. 4 uur
professionele hulp bij de plaatsing
van jouw belangrijkste teksten en
foto’s!

Facturatie per jaar. Wil je per maand
betalen? Dan kan dat voor € 26,- /
maand.

COMPLETE
HUUR WEBSITE

v.a. 23,50
Incl. Host. Mét een eigen

domeinnaam, e-mailadres én
SSL

€

https://kahlowebsites.nl
https://kahlowebsites.nl/algemene-voorwaarden/


EXTRA OPTIES HUURSITES
Om een goede site te kunnen bouwen, is het belangrijk dat we van jou het nodige
materiaal ontvangen. Zoals teksten, achtergrondinformatie (missie, visie etc) en foto's.

Vind je dat lastig? Dan kunnen wij je daar waar gewenst een helpende hand bieden.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld a.d.h.v. een vragenlijst of kort telefonisch interview,
jouw teksten schrijven**.

Denk aan onderwerpen als:
• Productbeschrijving / USP (Unique Selling Point)
• Over Ons-verhaal.
• Visie, Missie en Doelstelling.
• Referenties.

Lever je zelf de tekst aan en wil je dat wij deze redigeren?
Dan ben je veelal goedkoper uit. De prijs is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit
van de aangeleverde teksten.

WordPress begeleiding :
v.a. € 45,-/uur.

Hulp bij het optimaliseren van je website voor de zoekmachines.
Prijs in overleg.

Opzetten van een professionele Facebookpagina en/of YouTube Kanaal: € 175,-
Tevens hulp bij het beheren van je Facebookpagina. Prijs in overleg.

Vormgeving van je logo en drukwerk.
Logo-ontwerp: € 280,-
Flyer: v.a. € 180,-
Fotografie tegen een zeer scherpe prijs!

Bekijk onze portfolio! kahlowebsites.nl/portfolio/

Tarief Max. aantal uren

1 x € 130.00 5

2 x

3 x

4 x

5 x

Artikel

€ 200.00 8

11

€ 325,00 14

€ 350.00 16

€ 255.00

Tarieven: juni 2020. Onze spelregels vind je op www.kahlowebsites.nl/algemene-voorwaarden/

** Karen Nijst van Kahlo Websites was onder meer verantwoordelijk voor de eindredactie van het
Tijdschrift 'Slim Wonen' (Domotica) en vele andere (web)publicaties. Wij schrijven het liefst
webteksten die jouw doelgroep aansprekenmaar waar ook de zoekmachines blij van worden.

https://kahlowebsites.nl/algemene-voorwaarden/
https://kahlowebsites.nl/portfolio/



