
Website totaalpakket (rake foto’s en klare taal) voor € 975,- (ex btw) !
Picture this. Je begint voor jezelf en ziet op tegen het vullen van je nieuwe website. Misschien heb je al een website 

maar die is inhoudelĳk hopeloos verouderd. Je doet een dappere poging, maar de woorden komen niet goed op 
papier. En pfffft, dan nog die foto's. Vakantiekiekjes en een paar stockfoto's, meer heb je niet.  

Toch wil je een aansprekend en kloppend (beeld)verhaal. !
Geen nood. Ik doe dat graag voor je! Sterker nog: dat vind ik superleuk om te doen. Helemaal als ik ook mag 

meedenken over de indeling en verbeelding van je product of boodschap. Inzet is een helder verhaal met rake foto's 
waar je 100% achter staat. Alleen tekst of alleen foto's nodig? Geen enkel probleem! 

  !
• Kennismakingsgesprek. Vertel me alles over je werk, waar je blĳ van wordt, je doelen, je boodschap. Ik stel vragen 

en denk met je mee.  !
• Heb je al dingen op papier staan of voorbeelden van foto's die je aanspreken? Heel fijn, ik neem het graag mee in 

mĳn vertaalslag. Je ontvangt van mĳ een verslagje met daarin de gemaakte afspraken (planning, aantal foto's, 
aantal pagina's/woorden et cetera). !

• Ik broed op een insteek voor de beelden. Het voorstel hiervoor ontvang je uiterlĳk een week na ons 
kennismakingsgesprek. Kun je je erin vinden dan maken we hiervoor een aparte planning.  !

• Binnen de afgesproken tĳd krĳg je de teksten te lezen. Nu kun je beoordelen of deze woorden bĳ je passen (maar 
vooral of ze helder en aansprekend zĳn voor je doelgroep). Hier en daar een aanscherping nodig? Geen probleem.  !

• Tussentĳds telefonisch overleg(gen) en mailcontact (ik houd je op de hoogte over de voortgang).  !
• Ik ga uit van een standaard indeling van maximaal 10 pagina's, 1 portretfoto en maximaal 10 (header)foto's. 

Redden we het hier niet mee, dan bespreken we vooraf de mogelĳkheden en eventuele meerkosten. !! !
veen&daal | rake foto’s + klare taal 

Nieuwe Nonnendaalseweg 19 - 6542 PA Nĳmegen - contact@karinveenendaal.nl 
NL52 RABO 0157 888541| KvK 69487553 | btw-nummer NL117852909B01  

 www.karinveenendaal.nl

http://www.karinveenendaal.nl

