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U bent op zoek naar een website of webshop. Wij kunnen u daarbij verder helpen! Misschien heeft u al 
een goed idee over wat u wilt, misschien ook niet. Hoe dan ook: in dit document geven we u inzicht in 
wat Studio Dorus voor u kan betekenen. 

Wij zijn WordPress & WooCommerce experts. Over de hele wereld zijn ontwikkelaars bezig met de 
optimalisatie van dit content management systeem. Redenen waarom wij kiezen voor dit CMS?  

Studio Dorus werkt uitsluitend met WordPress. Om iedere klantvraag te kunnen beantwoorden 
bieden wij onze websites/webshops aan in verschillende pakketten. Elk pakket is op te schalen met 
verschillende modules.  Dit document is opgesteld om u als potentiële klant inzicht te geven in onze 
diensten en werkwijze, maar ook om u te helpen keuzes te maken over uw online strategie.

Onze doelstelling is om voor iedereen een passende online oplossing te vinden. 

Inleiding
Informatiepakket | Studio Dorus 

Inleiding

• Een betaalbare oplossing voor iedereen! Ongeacht de complexiteit van uw wensen. 
• Gebruiksvriendelijkheid. Voor iedereen werkbaar!
• Onbeperkte mogelijkheden door duizenden plugins of op maat geschreven functies.
• Uitstekende mogelijkheden voor internetmarketing: SEO & SEA en sociale media.  
• Geen torenhoge licentiekosten. Na oplevering is de website/webshop van u. 
• In combinatie met WooCommerce (het perfect werkende webshopsysteem) 
 de oplossing voor uw online webshop. 
• Enzovoort... 
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1. Overzicht pakketten 
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1 O
verzicht pakketten

1 Overzicht pakketten

Bij een WEBSITE krijgt u altijd:

• Binnen 24 uur reactie op al uw vragen;
• Een jonge club enthousiastelingen die van snel schakelen, hard werken en mooie resultaten houdt; 
• Ontwikkeling van de bovenste plank, we kunnen alles maken;
• Gratis intakegesprek met advies 

Website

Gratis kick-off sessie met ontwerper, 
programmeur en nodige specialisten

Volledige realisatie structuur van de 
webshop + onbeperkt aantal pagina’s. 
Inclusief advies over de contentstructuur

De functionaliteiten die u nodig heeft op 
maat ontworpen & ontwikkeld  

Inrichten SEO & premium plugins ter 
optimalisatie inclusief speedtest

5 feedbackronden tijdens het proces

Volledig responsive website. (Apart ontwerp 
voor mobiel mogelijk)

Inclusief uitgebreide projectplanning

Gratis CMS training!

Uniek websiteontwerp door professionele 
ontwerper. Inclusief de technische realisatie

Volledig maatwerk met input van 
specialisten afgestemd op uw vraag

Onderzoek & analyse  + strategieplan

Website

Gratis verdiepende intake met specialist, 
inclusief advies op maat

15 volledige pagina’s ingericht: structuur 
& content door u aangeleverd (inclusief 
contactformulier)

Talloze functionaliteiten op basis van 
elementen uit ons maatwerk template 

Inrichten SEO & premium plugins ter 
optimalisatie

3 feedbackronden tijdens het proces

Volledig responsive website die schaalt naar 
elk apparaat

Binnen 8 weken uw website online! 

Gratis CMS training!

Uniek websiteontwerp door onze 
professionele ontwerper. Inclusief de 
technische realisatie

Website

Keuze uit de nieuwste premium website 
templates

10 volledige pagina’s ingericht: structuur 
& content door u aangeleverd (inclusief 
contactformulier)

Talloze functionaliteiten op basis van de 
mogelijkheden van het gekozen template

Inrichten SEO & premium plugins ter 
optimalisatie

2 feedbackronden tijdens het proces

Volledig responsive website die schaalt naar 
elk apparaat

Binnen 4 weken uw website online! 

Uw huisstijl wordt verwerkt in het gekozen 
thema. Logo, kleur en lettertype kan naar 
wens worden aangepast. 

Vanaf 
€ 899,00

Vanaf 
€ 2199,00

Vanaf 
€ 3699,00

Basis

Binnen het basispakket kiest u uw 
favoriete template. Wij richten hem 
volledig naar wens voor u in en u 
beheert eenvoudig uw eigen website! 
U geeft uw wensen aan op basis van 
de mogelijkheden van het gekozen 
template.

Professioneel

Uw website is onderscheidend omdat u 
kiest voor het professionele pakket. In 
dit pakket krijgt u een uniek ontwerp van 
één van onze professionele ontwerpers 
op basis van veelgebruikte bestaande 
website elementen en functionaliteiten.

Expert

Ons team van front- en backend 
programmeurs vindt voor u elke 
complexe maatwerkoplossing. Binnen 
het expert pakket is niets onmogelijk! U 
kiest voor optimale conversie, op maat 
geschreven code en u kunt kiezen uit alle 
mogelijke functionaliteiten.
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1 Overzicht pakketten

Bij een WEBSHOP krijgt u altijd:

• Binnen 24 uur reactie op al uw vragen;
• Een jonge club enthousiastelingen die van snel schakelen, hard werken en mooie resultaten houdt; 
• Ontwikkeling van de bovenste plank, we kunnen alles maken;
• Gratis intakegesprek met advies 

Webshop

Gratis kick-off sessie met ontwerper, 
programmeur en nodige specialisten

Volledige realisatie structuur van de 
webshop + onbeperkt aantal pagina’s. 
Inclusief advies over de contentstructuur

Inrichten webshopstructuur 
(WooCommerce) inclusief plaatsen van alle 
producten

De functionaliteiten die u nodig heeft op 
maat ontworpen & ontwikkeld  

Inrichten SEO & premium plugins ter 
optimalisatie inclusief speedtest

5 feedbackronden tijdens het proces

Volledig responsive webshop. (Apart 
ontwerp voor mobiel mogelijk)

Incl. uitgebreide projectplanning

Gratis CMS training!

Uniek webshopontwerp door onze 
professionele ontwerper! Inclusief de 
technische realisatie

Volledig maatwerk met input van 
specialisten afgestemd op uw vraag

Onderzoek & analyse  + strategieplan

Webshop

Gratis verdiepende intake met specialist, 
inclusief advies op maat

15 volledige pagina’s ingericht: structuur 
& content door u aangeleverd (inclusief 
contactformulier)

Inrichten webshopstructuur 
(WooCommerce) inclusief het plaatsen van 
30 producten

Talloze functionaliteiten op basis van de 
mogelijkheden van uw wensen

Inrichten SEO & premium plugins ter 
optimalisatie

3 feedbackronden tijdens het proces

Volledig responsive webshop die schaalt 
naar elk apparaat

Binnen 8 weken uw webshop online! 

Gratis CMS training!

Uniek webshopontwerp door onze 
professionele ontwerper! Inclusief de 
technische realisatie 

Webshop

Keuze uit de nieuwste premium webshop 
templates

Uw webshop plus 5 volledige pagina’s 
ingericht: structuur & content door u 
aangeleverd (inclusief
contactformulier). 

Inrichten webshopstructuur 
(WooCommerce) inclusief het plaatsen van 
30 producten

Talloze functionaliteiten op basis van de 
mogelijkheden van het gekozen template

Inrichten SEO & premium plugins ter 
optimalisatie

2 feedbackronden tijdens het proces

Volledig responsive webshop die schaalt 
naar elk apparaat

Binnen 4 weken uw webshop online! 

Uw huisstijl wordt verwerkt in het gekozen 
thema. Logo, kleur en lettertype kan naar 
wens worden aangepast.
 

Vanaf 
€ 1499,00

Vanaf 
€ 2799,00

Vanaf 
€ 4299,00

Basis

Binnen het basispakket kiest u uw 
favoriete template. Wij richten hem 
volledig naar wens voor u in en u 
beheert eenvoudig uw eigen website! 
U geeft uw wensen aan op basis van 
de mogelijkheden van het gekozen 
template.

Professioneel

Uw website is onderscheidend omdat u 
kiest voor het professionele pakket. In 
dit pakket krijgt u een uniek ontwerp van 
één van onze professionele ontwerpers 
op basis van veelgebruikte bestaande 
website elementen en functionaliteiten.

Expert

Ons team van front- en backend 
programmeurs vindt voor u elke 
complexe maatwerkoplossing. Binnen 
het expert pakket is niets onmogelijk! U 
kiest voor optimale conversie, op maat 
geschreven code en u kunt kiezen uit alle 
mogelijke functionaliteiten.
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2. Werkwijze

1 7

2

4

6

3

5



8 Informatiepakket  | Studio Dorus

Ongeacht de complexiteit van uw website of webshop 
doorlopen we altijd een aantal fases. Verder stemmen we elk 
traject volledig af op uw wensen en adviseren we een pakket dat 
het beste bij uw doelstellingen en uw budget past.

1. U heeft bij ons een aanvraag 
gedaan. 

Binnen 24 uur nemen we contact met u op 
om  het gesprek aan te gaan. Tijdens het eerste 
gesprek zoomen we in op uw vragen. Dat kan 
telefonisch, maar we kunnen ook een fysieke 
afspraak maken om uw wensen te bespreken. De 
belangrijkste drie vragen die we onszelf stellen 
zijn: 

a) Waar bent u naar op zoek? 
b) Wat is het doel dat u wilt bereiken? 
c)	 Wat	zijn	de	technische	specificaties	die	
 daarbij horen? 

Zo brengen we in kaart hoe we u kunnen helpen. 

2  Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?  

“
Wij beantwoorden 
graag uw vragen. 
Tijdens het traject 
begeleiden we u 
naar uw gewenste 
resultaten
”
Ruben	Glasius	-	Grafisch	ontwerper

2 W
erkw

ijze
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2  Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?  

3. We gaan de samenwerking aan 

Ons voorstel sluit aan op uw wensen? Uitstekend. 
Tijd voor de eerste echte stappen. 

In deze fase van het proces verzamelen we 
de informatie die nodig is om te starten. Per 
pakket kan dit verschillen, maar altijd is het een 
belangrijke fase. Hier maken we samen met u de 
keuzes die bepalend zijn voor het eindresultaat.

5. U geeft feedback

Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd en 
de eerste opzet klaar staat gaat uw website/
webshop de eerste feedbackronde in. U geeft 
feedback, wij verwerken het. Deze cyclus herhaalt 
zich (conform afspraken) tot alles tot in detail is 
uitgewerkt. 

2. Wij adviseren u over het meest 
geschikte pakket 

Op basis van het intakegesprek doen we u een 
voorstel voor het meest geschikte pakket. Het 
advies dat we u geven is afhankelijk van uw 
wensen,		de	technische	specificaties	en	uiteraard	
ook het beschikbare budget.  We adviseren op 
basis van door u verstrekte informatie en zoeken 
een passende oplossing voor uw vragen. Dat 
verwerken	we	in	een	gepersonaliseerde	offerte.

4. Dan ligt de bal bij ons

Wij starten het traject. Ook dit is voor elk pakket 
verschillend. In het basispakket start gelijk de 
technische realisatie van de website/webshop. Bij 
het professionele pakket gaan we eerst aan de 
slag met het unieke ontwerp. In het expert pakket 
stemmen we  de stappen in het traject volledig af 
op	de	besproken	specificaties.	Zodra	we	het	het	
eerste resultaat gerealiseerd hebben, sturen we 
het naar u op. 
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2  Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?  

7. Oplevertraining, hosting & 
onderhoud 

U heeft altijd recht op een gratis training. Daarin   
bespreken we het CMS en de voor u relevantie 
opties of functies. We kunnen u ook helpen met 
de hosting, het onderhoud of andere online 
marketingactiviteiten zoals: video, teksten, of 
zoekmachineoptimalisatie. Zodat u zich kan 
focussen op waar u goed in bent. 

6. De website gaat live 

Na uw akkoord maken wij de website klaar 
voor livegang. Dat betekent onder andere dat 
we	uw	website	testen,	de	betreffende	SEO	&	
optimalisatie plugins inrichten en dat we de 
gehele website nalopen op schaalbaarheid voor 
verschillende apparaten. (responsive)

“
Wij kunnen met 
elk budget uit de 
voeten en bieden 
voor iedereen een 
passende oplossing. 
”
Dorus Arnts - Directeur
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3. Basispakket
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3.1 Basispakket 

Basispakket

3.1 Basispakket  (3.1 t/m
 3.3)

3.1 Samenvatting 

Binnen dit pakket realiseren we uw website of webshop op 
basis van één van de bestaande templates die online te vinden 
is. Het aanbod van templates is enorm, dus u heeft de keuze uit 
talloze functionaliteiten! Op basis van uw wensen kunnen we 
ook een voorstel doen voor een aantal geschikte templates. 

3.2 Voor wie is dit pakket?  

• Eenvoudige maar professionele websites of webshops 
zonder complexe maatwerkfuncties

• Starters en/of eenpitters 
• Voor als u op korte termijn een website/webshop nodig 

heeft
• Budget vanaf € 699,00 (website) of  € 1299,00 (webshop)

Doorlooptijd 

De doorlooptijd van een website in dit pakket is ongeveer 
drie weken. Een webshop in dit pakket  heeft gemiddeld de 
doorlooptijd van vier weken. 

Heeft u een deadline? Laat het ons dan weten. We denken 
graag met u mee. 

3.3 Enkele modules die passen bij dit pakket  

• Doorvoeren huisstijl kleuren in het gekozen template
• Uniek slider ontwerp met unieke slides
• Nieuwsbriefmodule inclusief ontwerp van sjabloon 
• Logo- of huisstijlontwikkeling 
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3.4 Basispakket 

Voorbeeldwebsites & webshops

3.4 Basispakket 

www www

www.juncto.com www.rhumblinecommunicatie.nl
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4. Professioneel pakket
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4.1 Professioneel pakket

Professioneel pakket

4.1 
Professioneel pakket  (4.1 t/m

 4.3)

4.2 Voor wie is dit pakket?  

• Bedrijven die hun boodschap willen vangen in een uniek 
ontwerp

• Geen standaard template, maar uw eigen unieke indeling. 
• Budget vanaf € 1849,00 (website) of € 2799,00 (webshop)

Doorlooptijd 

De doorloop voor een website in dit pakket is ongeveer 5 
weken. Voor een webshop is dat ongeveer 7 weken. 

Wederom: heeft u een deadline? Laat het ons dan weten. We 
denken graag in mogelijkheden. 

4.3 Enkele modules die passen bij dit pakket  

• Agendafunctionaliteit met boekingsmodule 
• Een klikbare Google kaart met informatie per locatie
• Informatie achter een afgeschermd inlog gedeelte 
• Extra formulier met IDEAL betaling
•	 Productenoverzicht	met	filters	op	maat	
• Google sterren op basis van referenties

4.1 Samenvatting 

Centraal in dit pakket staat de unieke vormgeving.  In dit pakket 
zoomen we meer in op uw doelgroep, het doel van de website 
en de bijbehorende look and feel. U bepaalt zelf de indeling 
en de functionaliteiten op basis van veelgebruikte bestaande 
website elementen en functionaliteiten. Uw website of webshop 
wordt in dit pakket op maat ontworpen. 
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4.4 Professioneel pakket 

Voorbeeldwebsites & webshops

4.4 Professioneel pakket

www

www www

www www

www.step-inburgering.nlwww.ion-netwerk.nl

www.stepnijmegen.nl www.klusservicevanhaaren.nl

www.moodsbeauty.nl
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5. Expert pakket
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5.1 Expert pakket 

Expert pakket

5.1 Expert pakket  (5.1 t/m
 5.3)

5.1 Samenvatting 

Binnen het expert pakket is niets onmogelijk! Wij bemoeien ons 
op strategisch niveau met content, design, ontwikkeling & online 
marketing. Voor optimale conversie, op maat geschreven code 
en u kunt kiezen uit alle functionaliteiten.  

5.2 Voor wie is dit pakket?  

• Voor als u op zoek bent naar een complexe 
maatwerkoplossing. Met de nodige input specialisten.  

• Organisatie die zoekt naar een partner die meedenkt op 
strategisch niveau

• Het volledige plaatje: zoekmachineoptimalisatie of google 
adverteren, content, ontwerp & ontwikkeling. 

• Budget vanaf € 3299,00 (afhankelijk van de werkzaamheden)

Doorlooptijd 

De doorloop voor een website of webshop in dit pakket is sterk 
afhankelijk van de technische functies, de werkzaamheden 
en de gekozen aanvliegroute. We geven u in dit pakket een 
uitgebreide projectplanning. 

5.3 Enkele modules die passen bij dit pakket  

•	 Persoonlijke	profielen	met	inzicht	in	account	&	
abonnementsstructuren

• SEO & SEA strategieplan
• Koppelingen met extenre systemen (API) 
• Complexe backend structuren inclusief functies
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5.4 Expert pakket 

Voorbeeldwebsites

5.4 Expert pakket

www www www

www.ixly.nl www.spann-eerden.nl www.rubyandrose.nl

www

www.communicatiekringnijmegen.nl
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6. Losse modules tabel
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6 Losse modules tabel

Add-on service

6 Losse m
odules tabel

Iedere website of webshop is uniek. Soms (her)gebruik je dan wel bestaande structuren maar altijd willen we het pakket en het trajact 
afstemmen op wat uw organisatie verder helpt. We gaan uit van een persoonlijke benadering waarbij uw wensen en eisen centraal staan. 
Naast de standaard werkzaamheden in het pakket is elk pakket op te schalen met verschillende modules. Vaak schrijven we functies op 
maat, maar voor een heel aantal daarvan kunnen we nu al een indicatie geven van de kosten. 

Doorvoeren huisstijl  
In een template zitten een aantal kleuropties. De kleuren van uw huisstijl kunnen 
we doorvoeren in de website.  

Uniek slider-ontwerp 
Bovenin de website zit vaak een slider met wisselende afbeeldingen, tekst & call to 
actions. We ontwerpen drie unieke slides. (inclusief 1 feedbackronde)

Vanaf € 225,00

Vanaf € 225,00

Logo ontwerp

Op basis van uw input ontwerpen we drie logo’s in zwart-wit. U kiest er één of laat 
er twee samenvoegen en na de kleurenronde en feedbackronde is uw nieuwe logo 
ontworpen.	 	

Los: € 519,00
Bij afname van een 
website/webshop met 
korting voor: € 429,00
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6 Losse modules tabel

Add-on service

6 Losse m
odules tabel

Losse sessies

A. Creatieve brainstorm
B. Verdiepende intake met specialisten
C. Adviesgesprek

Voor alle extra sessies zijn 
de kosten € 115,00 per uur.

Tekstschrijven

A. We kunnen u ondersteunen bij het schrijven van doelgroepgerichte 
 teksten, maar ook bij het schrijven van SEO teksten. 

B. Tekst redigeren

C. Tekst vertalen

*Telefonische intake is GRATIS.

A. € 0,30 per woord voor 
tekstschrijven. 
€ 0,35 per woord voor 
SEO-teksten. (excl. 
zoekwoordenanalyse) 

B. € 0,25 per woord voor 
het redigeren van teksten. 

C. € 0,20 per woord voor 
vertalen van teksten.

Compleet huisstijlpakket  
We ontwerpen niet alleen uw logo, maar ook visitekaartjes en briefpapier. 
 

Los: € 689,00
Bij afname van een 
website/webshop slechts € 
575,00
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6 Losse modules tabel

Add-on service

6 Losse m
odules tabel

Ontwerp

Op het gebied van ontwerp kunnen we alles voor u uit handen nemen. 
Denk bijvoorbeeld aan: 
A. Banners 
B. Folders & brochures
C. Overig drukwerk 
D. Losse website-elementen zoals bijvoorbeeld icoontjes.

*Informeer naar de mogelijkheden. 

Ontwikkeling 

Onze programmeurs kunnen alles voor u ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan: 
A. Realiseren van ontwerpen van een externe ontwerper
B. Complexe maatwerkfunctionaliteiten

*Informeer naar de mogelijkheden.

Prijzen worden berekend 
op basis van een 
urenschatting. Uurtarief is 
€ 75,00

Prijzen worden berekend 
op basis van een 
urenschatting. Uurtarief is 
€ 75,00
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6 Losse modules tabel

Add-on service

6 Losse m
odules tabel

Videofilm

Video bieden we aan in verschillende pakketten. 

A. Brons: video met bestaand materiaal en eenvoudige voiceover 

B.	 Zilver:	vier	uur	filmen	op	locatie	inclusief	montage.

C.	 Goud:	een	hele	dag	filmen	inclusief	montage

*Vraag ons naar de voorbeelden! 

Animatie / Explainer

Een	complete	animatievideo	inclusief	kickoff	sessie,	script	&	professionele	
voiceover. 

*Informeer naar de mogelijkheden.

A. Brons vanaf € 599,00 

B. Zilver vanaf € 1399,00

C. Goud vanaf € 2499,00

Vanaf € 1500,00 
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6 Losse modules tabel

Add-on service

6 Losse m
odules tabel

Zoekmachine optimalisatie (SEO & SEA )

We kunnen u zeker ondersteunen als het gaat om optimalisatie voor de 
zoekmachine. Daarvoor is een vervolggesprek noodzakelijk. 

Werkzaamheden met betrekking tot zoekmachine optimalisatie kunnen onder 
andere zijn: 

- Zoekwoordenonderzoek
-	Uitzetten	SEO	strategie	(zowel	onpage	als	offpage)	inclusief	het	schrijven	
  van een plan. 
- Optimaliseren en ontwerpen van landingspagina’s inclusief teksten. 
- Linkbuilding
- Inrichten Google Adwords (campagnes) 

Vervolgafspraak is 
noodzakelijk voor een 
prijsindicatie. 
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6 Losse modules tabel

Add-on service

6 Losse m
odules tabel

Hosting

Bij de oplevering van een website of webshop, leveren we doorgaans een hostingpakket mee. Wat betreft de hosting 
kunnen wij alles voor u uit handen nemen. In dit hostingpakket zijn de volgende zaken inbegrepen: domeinnaam 
(of het verhuizen daarvan), onbeperkt aantal e-mailadressen & databases en maandelijkse support. Deze support 
omvat het uitvoeren van de belangrijkste updates zodat de software up-to-date blijft. We geven u altijd advies over de 
hosting die minimaal nodig is voor uw website of webshop en leveren ook maatwerkhosting. 

Basispakket
De kosten voor ons basis hostingpakket zijn € 14,95 per maand.

Professioneel pakket
Een pakket hoger (voor webshops een noodzaak) is € 22,95 per maand.

Expert pakket
Als laatste pakket bieden wij nog een VPS (virtual private server) pakket aan voor een super snelle website 
vanaf € 45,-. Ook maatwerk is hierin mogelijk. 



27 Informatiepakket  | Studio Dorus

7. Over Studio Dorus
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7 Over Studio Dorus

Uw bedrijfswebsite op maat

7 O
ver Studio D

orus

Studio Dorus werkt met experts op het gebied van online oplossingen. Zowel websites als webshops 
bieden we aan in verschillende pakketten. U kunt uw pakket altijd uitbreiden met de nodige modules 
of maatwerk zodat we u een oplossing bieden die precies aansluit op wat u nodig heeft. Vanuit onze 
expertise adviseren we klanten over de mogelijkheden op het gebied van online marketing.
 
Al meer dan 600 klanten hebben we geholpen met online marketing. In het tijdperk waar online 
steeds belangrijker wordt is het onze missie om mensen op een zo goed mogelijke manier te helpen 
aan een professionele website of webshop.  
 
We gaan graag met u in gesprek! 

Naar website

Meer informatie vindt u op onze website:

Afspraak maken

Of plan direct een afspraak: 



Jonkerbosplein 52
6534AB, Nijmegen

Tel: 024 – 352 9688
dorus@studiodorus.nl

Gratis	offerte

Wilt u direct een GRATIS offerte ontvangen? 
Klik op de button en vul het formulier in. U krijgt altijd binnen 24 uur reactie! 
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