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WEBSITE
Compact: €295 (excl. hosting en domeinnaam €9,95 p/m)

Uitgebreid: €750 (excl. hosting en domeinnaam €9,95 p/m)

Op maat: vanaf €1295 (excl. hosting en domeinnaam €9,95 p/m)

GRAFISCH ONTWERP
Huisstijl ontwerp: €650
Logo ontwerp: €450
Visitekaartjes ontwerp + drukwerk: €175 
Flyer ontwerp + drukwerk: €185
Briefpapier en enveloppen ontwerp + drukwerk: €295

FOTOGRAFIE
Zakelijke fotografie: €85 per uur

COMPLEET PAKKET
Website op maat + logo en huisstijl ontwerp: €1695
Website op maat + logo en huisstijl ontwerp + zakelijke  
fotografie: €1895

UURTARIEF: €65
(Uur)tarieven zijn exclusief btw en worden per kwartier berekend.

WEBSITE
De kosten voor een website zijn exclusief btw en exclusief 
webhosting en domeinnaam (€9,95 p/m).
De prijs voor de hosting betaal je slechts 1 keer per jaar. Je betaalt 
dus bij de aanschaf eenmalig €119,40. Na een jaar kan je ervoor 
kiezen om de hosting te verlengen.

GRAFISCH ONTWERP
Een huisstijl ontwerp bestaat uit: logo, visitekaartje, briefpapier en 
envelop, en is exclusief drukwerk.

Visitekaartjes komen per 250 stuks. Deze zijn dubbelzijdig bedrukt, 
full-color, en afgewerkt met een mat- of glanslaag.

Flyers komen per 1000 stuks. Deze zijn dubbelzijdig bedrukt, full-
color, en afgewerkt met een mat- of glanslaag.

Briefpapier en enveloppen komen per 1000 stuks. Deze zijn 
enkelzijdig bedrukt, full-color, afgewerkt met plakrand en venster.

ZAKELIJKE FOTOGRAFIE
Zakelijke fotografie vindt plaats op een locatie naar keuze. De 
kosten bedragen €85 per uur, exclusief reiskostenvergoeding. De 
reiskostenvergoeding bedraagt €0,35 per gereden kilometer.



WAT ZIT ER BIJ DE WEBSITE 
INBEGREPEN?
 

 Grafisch ontwerp aan de hand van jouw huisstijl

 Domeinnaam

 Snelle Wordpress hosting

 Zakelijk e-mail adres

 SEO (zoekmachine optimalisatie)

 Aanmelding bij Google bedrijfspagina

 Responsive design

 SSL beveiligingscertificaat

 Beveiliging tegen hackers en Malware

 Back-ups 

 Wordpress modules

De Wordpress hosting bestaat uit: 100 GB SSD opslag, onbeperkt 
dataverkeer, 6 CPU cores, 4 GB ram geheugen, DDoS beveiliging 
en een Wildcard SSL certificaat.
Met dit pakket ben je verzekerd van een goede en snelle hosting 
voor jouw website.
Mocht dit pakket in de toekomst toch niet genoeg zijn, dan kan je 
altijd nog upgraden naar een hoger pakket.

Al onze websites worden standaard geleverd met de 
laatste beveiligingsupdates en de laatste PHP-versie. 
Daarnaast zijn onze websites responsive en zoekmachine vriendelijk.

Met duizenden Wordpress modules is er voor ieder wat wils. Van 
uitgebreide webwinkelmodules tot een simpel contactformulier, je 
zult niks tekort komen op je website.



WAT ZIT ER BIJ GRAFISCH 
ONTWERP INBEGREPEN?
 

 3 verschillende concepten

 Kleurstijlen

 Kleurcodes

 Typografie

 Vector bestand

 JPG bestand

 PNG bestand

Voordat we beginnen met het maken van een ontwerp, 

bespreken we eerst van te voren welke kleuren en stijlen je 

terug wilt zien in je ontwerp.

Aan de hand van een mood- en stylebaoard gaan we aan de 

slag met het maken van digitale schetsen.

In de tussentijd word je op de hoogte gehouden van de 

vooruitgang en de gang van zaken. In deze tijd kun je nog 

eventuele veranderingen aangeven.

Na afloop en goedkeuring krijg je het vectorbestand, 

typografie- en  kleurcodedocument en andere benodigde 

bestanden mee. Deze materialen kan je later overhandigen 

aan een drukkerij of ander bedrijf dat deze informatie nodig 

heeft.
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Contactgegevens

Meggie Media
De Plecht 29 
7908 KC Hoogeveen
06-40096566
info@meggiemedia.nl
www.meggiemedia.nl

Kvk: 78189764
BTW: NL003297872B61
NL15 SNSB 0339 4279 14

Openingstijden

Maandag:     9:00 – 17:00
Dinsdag:        9:00 – 17:00
Woensdag:  9:00 – 17:00
Donderdag: 9:00 – 17:00
Vrijdag:          9:00 – 17:00

Zaterdag: gesloten (via 

Whatsapp bereikbaar)

Zondag: gesloten (via 

Whatsapp bereikbaar)

Kijk voor meer informatie op: www.meggiemedia.nl


