
Clickright 
 Website budget Website compleet 
Dynamisch en responsief 
design 

✅ ✅ 

Progressive Web 
Application* 

✅  

Een app koppelen aan jouw 
website** 

 ✅ 

€0 of €140 p/m 

Blogging  ✅ 

E-commerce (webshop)  ✅ 

Klantenaccounts  ✅ 

Abonnement- en 
lidmaatschapverkoop 

 ✅ 

Verkoop via social media  ✅ 

Dropshipping  ✅ 

Dienst- en lesaanbod 
(reserveringssysteem) 

 ✅ 

Personeelsbezetting  ✅ 

Events en ticketverkoop  ✅ 

Verkoop- en 
reserveringsstatistieken 

 ✅ 

Online 
restaurantbestellingen 

 ✅ 

Restaurant 
reserveringsbeheer 

 ✅ 

Aanpasbaar 
restaurantmenu 

 ✅ 

Kamerverhuur- en prijzen  ✅ 

Sportsessies plannen en 
beheren 

 ✅ 

Personeelsmanagement  ✅ 

Fit app voor leden  ✅ 

Muziek en video streamen  ✅ 

Contentmanagement-
systeem*** 

 ✅ 

Beheer jouw website via de 
Owners app 

 ✅ 

Solide basis technische 
SEO geleverd 

✅ ✅ 

Kosten software & (set-up) 
hosting**** 

€17,36 p/j 
€75 eenmalig 

€281.36 p/j 
€75 eenmalig 

Inclusief gratis zakelijk e-
mailadres 

✅ ✅ 

Onderhoud en support 
(optioneel)***** 

€250 p/j €250 p/j 

Kosten 
websiteontwikkeling 

Op aanvraag Op aanvraag 

 



Is jouw website niet jouw core-business, gebruik jij jouw website enkel informatief, om klanten naar (terug) te verwijzen, om 

diensten en prijzen weer te geven? Ben je niet van plan constant aanpassingen te hoeven maken aan jouw website in de vorm 

van verkoop, portfolio-uitbreiding of bloggen? Dan past de optie Website Budget bij jou. Dat scheelt ontwikkelingskosten en 

hostingkosten. 

Vraagt jouw website om regelmatige aanpassing en/of uitbreiding? Kies dan voor Website Compleet. 

 

 

 

* De mogelijkheid om jouw website op te slaan op het startscherm van een smartphone met app-icon, alsof jouw website 

daadwerkelijk een app is. Onze responsieve designs zijn hier uitermate voor geschikt. 

** Deze optie (met de bijbehorende kosten) zijn optioneel. De app is ten alle tijden gratis te gebruiken wanneer klanten en 

bezoekers inloggen bij jouw bedrijf in de Spaces, Dine of Fit app – klanten zijn daarna in jouw domein. Helemaal een eigen 

branded app (eigen icon, eigen naam, individueel te vinden in een app store)? Dan gaan we een stapje verder en zijn de 

genoemde kosten van toepassing. 

*** Het systeem waarin jij zelf jouw website kunt beheren, denk aan het schrijven van blogs of het toevoegen van nieuwe 

store-producten. 

**** Om een website online te hebben en houden heb je een domeinnaam en hosting op een server nodig, daar ontkom je niet 

aan. Onze kosten zijn inclusief domeinnaam, hosting, beveiligingscertificaat, zakelijk e-mailadres en dekken ook de 

softwarekosten. Deze kosten betaal je per jaar, opzeggen voor een volgend jaar is ten alle tijden mogelijk, bovendien beheer jij 

zelf het contract met de hosting service. Zo kun je ten alle tijden bij jouw contract, wel zo handig. 

***** Onze onderhoudsservice is optioneel. Met deze service kun je terecht voor vragen, technische problemen en 

websiteaanpassingen van acceptabele proportie. 

 


