
zippdesign grafisch ontwerpsters
Vrouwe Udasingel 227
6663 GT Lent

Convent van Gemeentelijke Archeologen

T.a.v. Marloes Müller

Postbus 36

6663 ZG  Nijmegen-Lent

Datum: 25 april 2017

Offertenummer: CGA210701

Beste Marloes,

Hierbij onze offerte voor een website met inlogmodule:

Omschrijving  Bedrag

Ontwerp en bouw website € 1.500,-

Template € 60,-

  

 Totaal € 1.560,-

Prijzen zijn excl. 21% btw.

Ontwikkeling website

De website wordt ontworpen aan de hand van de huisstijl van het Convent van Gemeentelijke  

Archeologen en de eventuele richtlijnen. De website zal overzichtelijk zijn, modern, met meer  

beeldmateriaal dan de huidige website. Een website die toegankelijk is voor iedereen, maar ook  

een afgeschermd gedeelte heeft voor alleen de Conventleden.
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Inhoud website

- homepage

- 5 pagina’s en 6 subpagina’s

- inlogmodule met 3 pagina’s

Onderdelen zijn:

- een homepage waarop duidelijk te zien is dat het om archeologie in Nederland gaat

- een fotoalbum/fotogalerij 

- een mogelijkheid om het archeologisch nieuws (nieuwe opgravingen) duidelijk weer te geven

Beschermde onderdelen (alleen voor leden) zijn:

- een vraag- en antwoordmodule in de vorm van een chat. 

Hier kunnen foto’s en documenten worden toegevoegd en er kan gebruik worden gemaakt van een 

e-mail notificatie bij een nieuwe vraag/antwoord.

- Documenten voor de leden (downloads), overzichtelijk weergegeven. Met bijvoorbeeld een  

zoekfunctie, de mogelijkheid tot categoriseren en een archief zodat de lijsten niet te lang worden.

De website zal geheel responsive zijn; geschikt voor de computer, tablet én mobiele telefoon.

Vindbaarheid door tekst en webdesign

We maken de website gebruiksvriendelijk met een duidelijke navigatiestructuur. Bij de bouw houden 

wij er rekening mee dat de website hoog scoort in de zoekmachines.

Onderhoud

Je kunt de website zelf bijhouden/actualiseren; hiervoor hoef je geen technische kennis te hebben.  

De Beheermodule (het Content Management Systeem) is eenvoudig in gebruik. Je hebt geen speciale 

software nodig; aanpassen kan rechtstreeks vanuit de website.

Levertijd

In overleg.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we het graag.

Vriendelijke groet,

Maureen Koggel
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