
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Laat je zien op een originele manier! 
Wil jij je bedrijf laten opvallen tussen alle massa’s Websites die op het internet rondzweven? 

Dan ben je bij ons op het juiste adres. 

Vele webdesigners gebruiken steeds dezelfde methodes en lay-outs, dit is bij ons anders!  

Wij maken uw Website zoals u het wil, in constant overleg. Tot u 100% tevreden bent.  

Tijdens een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek zullen we samen met u brainstormen 

om zo een totaalbeeld te vormen hoe uw gewenste website eruit zal gaan zien. Daarna is het 

aan ons. Wij zullen voor u een basisontwerp maken volledig op basis van ons gesprek, deze 

aan u voorleggen, waarna deze gefinetuned zal worden tot het gewenste resultaat waar u 

volledig achterstaat.  

 

Opvallen op alle apparaten! 
Uiteraard zijn er de dag van vandaag meer dan één manier op een website te bezoeken. Al 

onze websites zijn volledig toegankelijk voor Computers, Smartphones & Tablets. En dit op 

een  volledig gebruiksvriendelijke manier. Onze websites worden steeds geautomatiseerd 

om op mobiele apparaten bezocht te kunnen worden en gemakkelijk je weg er op te kunnen 

vinden op een speciale mobiele versie van de website, dus niet gewoon een verkleinde 

desktopversie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al uw Social Media op één plek! 
Veel bedrijven gebruiken de dag van vandaag verschillende Social Media om in contact te 

blijven met hun klanten door hun Nieuwsfeed van hun Facebook, Twitter, Instagram… 

levend te houden. Deze feeds kan ook volledig gelinkt worden met onze websites. Zo kan 

uw Facebook tijdlijn, Instagram feed en/of twitter feed bij ons geïntegreerd worden. 

Hierdoor blijven uw bestaande klanten/websitebezoekers op de hoogte en kunnen 

potentiële klanten meteen doorgestuurd worden naar uw Social Media.  

 

Heeft u nog geen Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn…? Geen probleem, ook hier 

dragen wij zorg voor indien u dit wil. Wij maken voor u een professionele Bedrijfspagina aan 

waarna u direct contact houd met uw klanten door het posten van Nieuws over het bedrijf, 

acties, nieuwigheden, opmerkingen, belangrijke info en zoveel meer.   

Wij snappen dat sommige bedrijfsleiders hiervoor niet de tijd vinden om dit allemaal in leven 

te houden en er dingen op te posten. In samenspraak met u kunnen wij dit ook onderhouden 

voor U!  

 

Overal vindbaar! 
Een eigen website hebben is alleen maar nuttig als je ook daadwerkelijk gemakkelijk vindbaar 

bent op het wereldwijde web. Hiervoor gebruiken wij een geïntegreerde functie die wij 

optimaliseren voor uw website waarna u meteen vindbaar bent op alle zoekmachines zoals 

Google, Bing, Yahoo… zodat klanten uw website zeer snel kunnen vinden.  

Uiteraard zorgen wij ook voor een heldere domeinnaam, ook volledig naar uw keuze. 

Dit wil zeggen dat wij werken met “.be” webadressen. Om een voorbeeld te nemen ons 

eigen webadres “www.keyservices.be”. 

 

 

 

 

 

 



Oneindig veel mogelijkheden! 
Uiteraard kunnen wij niet alles wat wij aanbieden tot in detail bespreken in deze folder. 

Daarom een klein overzicht van de meest gebruikte tools op onze websites: 

- Originele Lay-Out; 

- Overzichtelijke menukeuzes; 

- Handige knopfuncties; 

- Geïntegreerde Social Media feeds; 

- Op maat gemaakte contactformulieren gelinkt met uw emailadres; 

- Kalenderfunctie voor uw events in de kijker te zetten; 

- Op maat gemaakte Banner; 

- Geïntegreerde muziekspeler of achtergrondmuziek; 

- Videospeler; 

- Invulformulieren; 

- Forum; 

- Chatmogelijkheden; 

- Eigen favicon (icoontje in de webbrowser bij uw website) 

- En zoveel meer!  

 

Betaalbaar Design 
Als u Webdesign hoort, denkt u hoogstwaarschijnlijk aan de duizendtallen euro’s die u moet 

uitgeven vooraleer u nog maar een ontwerp hebt waar u 100% achter staat, dit is bij ons NIET 

het geval. 

Bij ons heeft u al een eigen website vanaf 50Euro/maand 

Indien u vragen heeft of meer info wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren of een 

afspraak te maken.  

 

Hopelijk tot binnenkort!   

 

 


