Standaarduitvoering
Vijf pagina’
s elk in twee talen, via keuzemenu bereikbaar
(keuze taal via vlaggetjes in kopregel)
 Startpagina
 Fotopagina met vier foto’
s, klikbaar voor weergave groter
formaat
 Plattegrond, klikbaar voor weergave groter formaat
 Locatie, routebeschrijving (kaartjes, pdf-bestand)
 Adresgegevens
Startpagina, menubalk en algemene
informatie

Pagina’
s hebben een vaste achtergrond. Zie voorbeelden hier
naast.
Te plaatsen op eigen domein. Dit vereist een hostingabonnement
vanaf ongeveer 60 euro per jaar inclusief registratie van een .nl
domein (bijvoorbeeld www.vakantiewoningwalcheren.nl).
Kosten: €249,00.

Fotopagina

Optioneel: verzorgen aanvraag domeinnaam en
hostingabonnement: €10,00.
Jaarlijkse kosten komen voor eigen rekening. De website wordt
uw eigendom na oplevering.
Standaard plus uitvoering
Als bij standaarduitvoering met
 Fotopagina met zes foto’
s, klikbaar voor weergave groter
formaat
 Formulier voor aanvragen informatie en reserveringsverzoek
 Eigen achtergrond mogelijk (mits geschikt uit oogpunt van
leesbaarheid)
Kosten: €325,00.

Plattegrond

Uitgebreide uitvoering
Standaard plus met
 Pagina met bezettingsoverzicht
 Mogelijkheid om met een onderhoudsmodule zelf gegevens
te wijzigen: foto’
s wisselen, tekst aanpassen,
bezettingsoverzicht eenvoudig aanpassen.
Kosten: €445,00.
Locatie en route

Adrespagina

Startpagina tweede taal

VakantiewoningWalcheren.nl
Uw website wordt op deze “
verzamelpagina”vermeld.
Deze website is nog in ontwikkeling. In 2006 is deze plaatsing
gratis, als onderdeel van de opdracht voor het maken van een
eigen website (alle uitvoeringen).
Gedurende het jaar 2006 wordt deze website verder ontwikkeld.
Voor plaatsing na 2006 ontvangt u tezijnertijd een voorstel.
Indicatie: €30,00 per jaar.
Plaatsing van reeds bestaande website op
VakantieWoningWalcheren.nl: €45,00 per jaar.
Virtuele tour
Als extra optie, voor alle uitvoeringen, bieden wij de mogelijkheid
om een zogenaamde virtuele tour van uw vakantiewoning te
laten maken en deze op de fotopagina te plaatsen.
Een virtuele tour is opgebouwd uit maximaal drie 360 graden
foto’
s van de vakantiewoning. Dat biedt de mogelijkheid om als
het ware in het midden van een ruimte te stand en (letterlijk)
rond te kijken (360 graden). Prijsindicatie: circa €100,00.
Voorbeeld: selecteer “
panorama foto’
s”in de volgende link
http://www.kustlicht.nl/index.php?hid=234&spark=1&id=10
Extra taal
Een uitbreiding met een derde (en volgende) taal is mogelijk:
extra vlaggetje(s) in de kopregel, set van pagina’
s in de
gewenste taal.
Kosten: €50,00 per taal.

Bezettingsoverzicht

Demo/voorbeeld
Kijk op www.vakantiewoningwalcheren.nl en selecteer een
geplaatste vakantiewoning.
Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW. Kosten voor
domeinregistratie en webhostingabonnement komen voor eigen
rekening. Wij kunnen dit voor u verzorgen voor een extra bedrag
van €10,00.
Hotels
Plaatsing van uw hotel op VakantiewoningWalcheren.nl: €55,00.
Een virtuele tour van uw hotel: prijs op aanvraag. Indicatie: tot
€500,00 voor een uitgebreide versie.
Voorbeeld: www.goldentulipwestduin.nl.

Informatie/contactgegevens
VakantiewoningWalcheren
Anjelierenlaan 19
4382 PW VLISSINGEN
Tel.: 0629 58 36 50
Email: info@vakantiewoningwalcheren.nl
Site: www.vakantiewoningwalcheren.nl

