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Welkom | Samen aan de slag
Wat leuk dat u overweegt te kiezen voor Tin Goose om u te helpen bij het ontwikkelen van een eigen website! Tijd om
even kennis te maken. Want hoe moet uw site er eigenlijk uit komen te zien? Wat vindt u mooi, welke functionaliteiten
heeft u nodig en zijn er bijvoorbeeld nog wensen wat betreft kleurgebruik? Deze folder helpt u en mij bij het kiezen
van een ontwerprichting aan de hand van 4 eenvoudige stappen.
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Stap 1 | Strak & modern, of warm & speels?
Allereerst is het verstandig om te bepalen of u wilt gaan
voor een strakke uitstraling, of juist een warmere look.
Dit kan bereikt worden door middel van kleurenkeuzes,
vormen en lettertypen. Beide opties kunnen prachtige
ontwerpen opleveren, maar moeten wel bij uw bedrijf
passen. Misschien heeft u zelfs al een huisstijl die
limiterend is voor het ontwerp van de website.

Bent u eigenaar van een kinderdagverblijf, of heeft u
een eigen naaiatelier? Dan past een warme look
misschien beter bij u. Geeft u financieel advies? Of bent
u een ICT professional? In dat geval kunt u beter kiezen
voor een strakke layout. Hieronder vindt u een
voorbeeld van beide stijlen.
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Stap 2 | Licht of donker kleurenschema
Het begin is daar! Naast de algehele uitstraling van de
website, is het ook belangrijk om een keuze te maken
tussen een licht of donker kleurenschema. Donkere
kleurenschema’s worden bijvoorbeeld vaak toegepast
in de entertainment industrie, zoals in het eerste
voorbeeld hieronder, terwijl lichte kleurenschema’s
populair zijn in de medische hoek of bij persoonlijke

adviseurs. Heeft u moeite met een keuze maken?
Bedenk dan ook wat uw doelgroep is. Een jonge
doelgroep zal zich misschien meer aangesproken
voelen voor een donker, ‘spannend’ thema, maar als u
zich richt op 50+ is het aan te raden om een lichter
thema te kiezen om de leesbaarheid te verbeteren.
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Stap 3 | Functionaliteiten
U heeft een keuze gemaakt wat betreft het algehele
uiterlijk van uw website. Nu is het tijd om naar de
inhoud te kijken. Wat wilt u met uw site bereiken? Is het
voornamelijk een manier om u bereikbaar te maken
voor klanten? Dan komt een contactformulier goed van

•
•
•

Contactformulier
Reserveringsformulier
Blogpagina

•
•
•

pas. Bent u misschien een aannemer die recente
projecten moet kunnen tonen? Dan is een fotogalerij
een absolute must. Of wilt u verhalen van tevreden
klanten delen? Allemaal mogelijkheden die ik voor u kan
realiseren. Een greep uit de beschikbare opties:

Nieuwspagina
Fotogalerij
Portfolio

•
•
•

Testimonials
Teampagina
Menukaart
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Stap 4 | Specifieke wensen
Inmiddels heeft u al een aardig idee over hoe uw
nieuwe website eruit moet komen te zien, maar
misschien heeft u nog speciale eisen die niet ter sprake
zijn gekomen. U wenst bijvoorbeeld dat er gebruik
wordt gemaakt van een specifiek lettertype, dat
overeenkomt met het lettertype dat u in uw
correspondentie gebruikt. Of u heeft een aantal foto’s,
die hoe dan ook op de voorpagina terecht moeten
komen. Ook voor dit soort wensen kan ik voor u

passende oplossingen verzinnen. Twijfelt u over de
haalbaarheid? Neem dan van tevoren contact op, om
teleurstellingen achteraf te voorkomen. Tin Goose
streeft ernaar om uw wensen zo nauwkeurig mogelijk
te realiseren, maar uiteraard zijn mijn werkzaamheden
gelimiteerd door de scherpe all-in pakketprijzen die Tin
Goose hanteert. Meerwerk is echter altijd mogelijk,
waarbij ik u een passend voorstel kan doen op basis van
een aantrekkelijk uurtarief.

→ Enthousiast over de mogelijkheden? Stuur een email naar info@tingoose.nl
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