Aanleverspecificaties
Voor een soepele samenwerking is het van belang om een aantal zaken op
voorhand aan te leveren, zodat ik voldoende tijd voor de opdracht kan inplannen.
Voor het ontwikkelen van een website adviseer ik het volgende. Maak een map
aan met daarin een Word-bestand voor teksten. Zet afbeeldingen los in deze map.

1

Vertel in het kort het doel van de website
Welke functies denk je nodig te hebben en welke ideeën heb je al over de indeling?
Heb je al enig idee welke pagina’s er nodig zijn? Je antwoorden hierop zorgen ervoor
dat ik een geweldige website voor je kan ontwikkelen die naadloos aansluit op jou
en je doelgroep. Heb je voorbeelden van andere websites? Stuur ze gerust mee.

2

Schrijf teksten die op je website moeten komen
Per pagina lever je de (waar mogelijk) defintieve teksten aan. Teksten geven de
context en input van wat je op een pagina wilt hebben staan. Ik maak de teksten
visueel uitnodigend om te lezen. Zorg ervoor dat je teksten (en fotografie) vóór de
start van het ontwerpen aanlevert.

3

Verzamel alle fotografie en huisstijl onderdelen
Fotografie maakt of kraakt een website en bepaalt een groot deel van de sfeer.
Zorg voor mooie foto’s in hoge resolutie, of laat deze maken. Daarnaast heb ik ook
een logo nodig en eventuele kleurcodes van je huisstijl.

4

Regel een hosting en domeinnaam
Als je reeds een hosting en een domeinnaam hebt, zorg ervoor dat je deze in eigen
beheer krijgt. Voor het opzetten van een website heb ik je FTP-gegevens nodig.
Heb je geen hosting en domeinnaam? Geen probleem, hier help ik je graag mee!

Delen van materiaal
Zorg ervoor dat je teksten, logo’s en afbeeldingen altijd als losse bestanden deelt.
Het liefst in één van de onderstaande bestandsformaten.
Logo’s
Teksten 		
Illustraties
Afbeeldingen

.EPS of .PNG
.DOC, .DOCX of .PDF
.EPS of .PDF
.JPEG of .TIFF
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Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele spelfouten en zoekmachine optimalisatie
in de aangeleverde teksten, tenzij wij anders overeen zijn gekomen.

