
 
 
 
 
 

Voor het maken van een website heb ik van u informatie / gegevens nodig die ik op 
uw website kan plaatsen. Hoe sneller u deze gegevens levert hoe sneller de website 
gerealiseerd kan worden! 
 
Het gaat om de volgende gegevens: 
 

- Teksten 
Bedenk hoeveel pagina’s uw website gaat krijgen en hoeveel/ wat voor tekst u op 
deze pagina’s wilt hebben staan. Op de “Home” pagina staat vaak een pakkend 
stukje tekst over waarom klanten naar uw bedrijf zouden moeten komen. Op de 
“Over mij/ ons” pagina geeft een persoonlijk stukje tekst over u of uw bedrijf een 
vertrouwelijk gevoel. 
 

- Foto’s 
Foto’s kunnen een website maken of breken. Bedenk goed wat voor gevoel u de 
website wilt laten uitstralen en zoek foto’s, vectors en/ of icons die dat gevoel geven. 
Vectors zijn getekende afbeeldingen, icons zijn kleine, meestal getekende, icoontjes.  
Voor de meeste foto’s moet betaald worden. Foto’s die je op Google vindt kunnen 
auteursrechtelijk beschermd zijn. Als je deze foto’s zonder toestemming gebruikt kan 
je een flinke boete krijgen! Een website met mooie, gratis te gebruiken foto’s is 
www.pexels.com. Mooie betaalde foto’s zijn bijvoorbeeld te vinden bij Adobe Stock, 
Shutter stock en iStock. Door even te Googlen zijn er nog honderden websites met 
foto’s te vinden. 
 

- Contactgegevens 
Contactgegevens zijn op bijna alle websites een must. Vergeet deze dus niet. 

 
Uiteraard is iedere website uniek en bovenstaande gegevens zijn enkel richtlijnen. 
Bedenk ook goed of uw website wellicht andere (extra) gegevens nodig heeft. Heeft 
u een website die u qua stijl mooi vindt? Laat het mij weten dan kan ik daar rekening 
mee houden tijdens het ontwerpen!  

 
- Tarieven (optioneel) 

Wat zijn de tarieven voor uw producten/ services? Indien u verschillende pakketten 
aanbiedt is het slim om de pakketten in kolommen op de website te hebben staan. In 
deze kolommen staan dan de specificaties van de verschillende pakketten. Zo 
kunnen mensen uw verschillende diensten gemakkelijk vergelijken. 

 

http://www.pexels.com/


- Producten (optioneel) 
Laat u een webshop realiseren? Bij TommasoDesign kunt u uw producten zelf 
invoeren of het laten doen. Wanneer u de producten door mij laat invoeren heb ik 
van u een lijst nodig met uw productoverzicht.  
De benodigde gegevens zijn: 

- Product naam 
- Korte productomschrijving 
- Prijs (eventueel ook actieprijs) 
- Artikelnummer 
- Categorie (optioneel) 
- Lange productomschrijving (optioneel) 
- Merk (optioneel) 
- Voorraad hoeveelheid (optioneel) 
- Gewicht en afmetingen (optioneel) 
- Eventuele extra eigenschappen zoals kleur, enz. (optioneel) 

 
Erg belangrijk bij een webshop zijn de productfoto’s. Zorg dat ieder product ten 
minste één foto heeft. Door de productfoto’s allemaal in dezelfde setting te maken 
krijgt uw website een nog professionelere uitstraling. 

 


