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Voorste l  
 

! Wordpress theme:  Responsive 

! Domeinnaam:  www.stoutvastgoed.nl 

! Hosting:  ? 

! My SQL database:  ? 

! Prijs:   €900 excl. BTW 

! Betaling:  50% na goedkeuring voorstel 

50% na aflevering 

 

" Een responsive website - dus ook goed zichtbaar op zowel tablet als 

telefoon. De website bestaat uit de volgende pagina’s: 

o Home 
o Diensten 

- Consultancy  - Referenties 

- Eindgebruikers   - Referenties 

- Beleggers   - Referenties 

- Taxaties   - Referenties 

- Ontwikkelaars   + Samenw. overeenk. - Referenties 

+ Verwerving   - Referenties 

   + Gebiedsontwikkeling  - Referenties 

o Algemene voorwaarden  
o Nieuws 
o Links 
o Contact 
Hierin kunnen en zullen in overleg nog veranderingen plaatsvinden. 

Kirpunt zal een begin maken met de referenties, STOUT zal deze dan 

vervolgens zelf verder vullen.  

" Foto’s en tekst dient volgens aanlever specificaties te worden 

aangeleverd door STOUT. 

" De huidige stijl en logo kleur van STOUT wordt doorgevoerd in het 

webdesign.  
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" Kirpunt zal uitleg geven van het CMS, zodat STOUT zelf de website 

kan bijhouden, en nieuwe items kan plaatsen.  

" Kirpunt houdt met het bouwen van de website rekening met Google, en 

zal de website actief aanmelden bij Google zodra hij klaar is.   

" Social media als Facebook en Linkedin worden toegevoegd.  

" Wanneer de website volledig naar wens is zal Kirpunt deze op de 

domeinnaam www.stoutvastgoed.nl plaatsen.   

" Kirpunt houdt het recht om afbeeldingen of web content als voorbeeld 

te gebruiken in haar portfolio. Daarnaast zal Kirpunt een discrete link 

onderaan de pagina plaatsen. 

" Een tussentijdse review zal plaatsvinden rond eind april. Dan kunnen 

eventuele aanpassingen worden besproken. Hierna aangegeven 

aanpassingen kunnen in overleg tegen eventuele betalingen nog 

worden gemaakt. 

 
Volgende stap 

Indien STOUT hiermee akkoord gaat en de eerste betaling voldoet zal 

Kirpunt beginnen met het bouwen van de website.  

 


