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Bent u op zoek naar een webshop voor de verkoop van uw producten/diensten? Zoek dan niet 

verder! Switch biedt alle soorten webshops aan, van simpele webshops inclusief zoekfilters en 

afrekenmodules tot grote complexe webshops op maat. Het basispakket is uitermate geschikt voor 

een simpele webshop, waarmee u binnen een week klaar bent voor de verkoop.

Uw webshop

U heeft al een webshop vanaf €2.150,-

Online

Producten Max. 10.000 items

Productcategorieën 5 - standaard, meer is mogelijk als maatwerk

Product eigenschappen 5 - standaard, meer is mogelijk als maatwerk

Taal NL

Valuta €

BTW. 21%

Verzendmethoden  2 - afhalen of verzenden met een vaste prijs.

Betaalmogelijkheden  12, waaronder Ideal, Creditcard en PayPal

Automatisch mail en facturatie systeem

Een makkelijk beheerbaar en overzichtelijk CMS-syteem; WooCommerce

Documentatie  Het aanleveren van benodigde informatie
 Het beheren van uw webshop

Workshop  Het beheer van uw webshop

Het webshop pakket
Een complete webshop met alle benodigde functionaliteiten.
De webshop wordt geheel naar uw wens opgemaakt en SEO-technisch sterk opgebouwd.

3

Heeft u speciale wensen die buiten het basispakket vallen? Geen probleem! Kom langs voor een 

vrijblijvende creatieve brainstorm en dan zoeken wij samen met u naar een oplossing op maat. 
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Een complete webshop met alle benodigde
functionaliteiten

De door ons geleverde webshop bevat alle functionaliteiten die nodig zijn bij het runnen van een 

webshop. De webshop bestaat uit: 

Homepagina 

De pagina waarop de klant als eerste terecht komt, met daarop een overzicht van de nieuwste 

producten, de producten in de aanbiedingen, uitgelichte producten en een introductie tekst. 

Product overzicht pagina

Een pagina waarop alle producten getoond worden. Op deze pagina staan naast alle producten 

een ook filter waarmee de klant gericht op zoek kan naar het gewenste product.

Product detail pagina

De detail pagina van één product, hierop is alle benodigde informatie te vinden over het product 

zoals onder andere 

de eigenschappen en een beschrijving van het product.

Over ons pagina

Een informatiepagina over uw bedrijf. Hier kunt u informatie verstrekken over uw bedrijf met

daarnaast twee call-to-action modules om de klant tot actie op te roepen.

Contact pagina

De contact pagina toont de contact informatie van uw bedrijf. Er wordt een map getoond met de 

locatie van het bedrijf, de contactgegevens van uw bedrijf, de openingstijden van uw bedrijf en 

de klant krijgt hier de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen.

Winkelwagen pagina

Een pagina die een overzicht van alle producten in de winkelmand van de klant toont.

Voor alle duidelijkheid, beschrijven we u beknoopt waar het basispakket uit bestaat. Zo weet u 

waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

Webshop pakket uitleg

Online
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Producten

Productcategorieën & eigenschappen

Door uw producten op te delen in 5 verschillende categorieën blijft de webshop overzichtelijk 

en kan de klant hier makkelijk doorheen navigeren. U kunt 5 verschillende product eigenschap-

pen aanmaken, hierbij kunt u denken aan eigenschappen als kleur, materiaal en grootte of 

bureaustoel, vergaderstoel en fauteuil. Bij elke eigenschap kunt u vervolgens 10 verschillende 

waardes gebruiken, zoals bijvoorbeeld groen, blauw en rood bij de kleur eigenschap.

Taal & valuta

De voertaal van de webshop is Nederlands en alle productprijzen worden getoond en 

afgerekend in Euro’s (€).

Verzendmethoden

In het pakket zitten twee verschillende verzendmethoden verwerkt, afhalen en vast tarief. 

Onder vast tarief valt te verstaan een vast bedrag dat standaard berekend wordt. Zoals 

bijvoorbeeld: PostNL - €6,95

Betaalmogelijkheden

De webshop bevat 12 verschillende betaalmogelijkheden waarvan u zelf kunt bepalen welke 

u wilt gebruiken en welke niet. Onder deze betaalmethoden vallen onder andere Ideal, 

CreditCard en PayPal.

Automatisch mail en facturatie systeem

De webshop verstuurt automatische e-mails betreffende een nieuwe bestelling, een afgeronde 

bestelling en het contact/retourformulier. 

Het is mogelijk om zoveel producten op uw webshop toe te voegen als u wilt. Wij helpen u met 

de eerste 100 producten die u toe wilt voegen op de webshop. 

Retourpagina

Op de retour pagina kunnen retourzendingen aangevraagd worden 

door de klant door middel van een digitaal retourformulier.

Zoek pagina

Via de zoekpagina kunnen klanten specifieke producten opzoeken aan de hand van een productnaam.
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Daarnaast wordt er bij elke bestelling automatisch een factuur 

opgesteld met alle benodigde informatie die vervolgens direct naar de klant en de beheerder gemaild 

wordt. U hoeft dus alleen nog maar het pakketje te verzenden zodra u het geld ontvangen heeft. 

Een makkelijk beheerbaar en overzichtelijk CMS-systeem; WooComerce

CMS staat voor Content Management System oftewel de achterkant van uw webshop. De webshop is 

makkelijk te beheren en heeft een zeer overzichtelijke achterkant. U hoeft geen uren te zoeken voor een 

kleine aanpassing in een tekst of een product. Aanpassingen kunnen snel gemaakt worden, wat u meer 

tijd geeft voor andere zaken.

Documentatie

Naast een webshop krijgt u van ons ook nog verschillende documentatie. U krijgt een document 

betreffende het aanleveren van informatie, zo kunt u alle benodigde informatie snel aanleveren en

 kan de webshop snel gerealiseerd worden. Ook krijgt u documentatie betreffende het beheren van uw 

webshop. Hierin is alles terug te vinden van het aanpassen van content tot het toevoegen, aanpassen 

of verwijderen van producten.

Bezoek kantoorstoeltjes.nl 
en u heeft een idee 

van uw mogelijkheden.
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Extra opties
Hosting

Switch Reclamebureau kan ook de domeinnaam en de hosting voor u verzorgen. Wij nemen 

graag alles voor u uit handen zodat u zich verder geen zorgen hoeft te maken. Kiest u ervoor om 

onderstaande hosting pakket af te nemen voor, en tegelijk met, uw webshop dan nemen wij het 

eerste jaar de kosten op ons. U betaalt dan het eerste jaar dus helemaal niets extra’s.

Schijfruimte 5000 MB

Dataverkeer 150.000 MB p/m

Back-up Ja, dagelijks

PHP Ja

Database Ja, phpMyAdmin

Beheer Ja, DirectAdmin

Service Ja, tijdens kantooruren

Hosting   •   € 20,- per maand
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Domeinnamen

WordPress onderhoud

Switch kan ook uw domeinnaam voor u vastleggen en koppelen aan uw hosting. In de tabel 

hieronder ziet u de mogelijkheden die wij te bieden hebben.

Bent u zelf niet bekend met het updaten van uw WordPress website dan nemen wij dit graag 

voor u uit handen. Zodra er een update is uitgevoerd controleren wij uw website. Mocht er wat 

misgaan, dan gaan we direct aan de slag om dit te herstellen.

Domeinnamen

WordPress onderhoud   •   € 20,- per maand

nl € 20,- per jaar, inclusief registratie

be € 22,50 per jaar, inclusief registratie

com, eu, net, org, info € 25,- per jaar, inclusief registratie

Overige Prijs in overleg

Doorsturen € 10,- per jaar

WordPress Updates uitvoeren, testen en eventuele fouten herstellen

Teksten schrijven   In overleg

SEO optimalisatie   In overleg

Fotografie	 	 	 Producten in onze studio, €480,- per dag

De webshop vullen met producten In overleg

Advies & afwijkend design   In overleg

Logo design   Vanaf €650,-

Extra mogelijkheden



De kleine lettertjes

• De prijzen van genoemde hostingpakketten en het WordPress onderhoud zijn 

 maandtarieven met een standaard minimale looptijd van 12 maanden. 

• De prijzen van genoemde domeinnamen zijn jaartarieven met een standaard minimale 

 looptijd van 1 jaar. 

• Genoemde bedragen zijn excl. BTW., onvoorziene zaken en wijzigingen worden berekend 

 op basis van nacalculatie.

• Hostingpakketten, domeinnamen en/of het WordPress onderhoud berekenen 

 we jaarlijks vooruit. 

• Hostingpakketten, domeinnamen en/of het Wordpress onderhoud dienen uiterlijk twee 

 maanden voorafgaand aan het verstrijken van de looptijd opgezegd te worden, anders 

 worden deze automatisch verlengd.
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Meer interessante producten?
Houd onze website in de gaten 

of meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op switchreclamebureau.nl
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