nu downloaden

tussendoor.nl

Add-on: Woning-website
whitepaper

jouwadres.nl

nu downloaden

tussendoor.nl

Woning-website add-on

Features van de add-on

Bedankt voor je interesse in de woning-website

Hieronder

add-on. In dit whitepaper vind je aanvullende

belangrijkste features van de add-on. Mis je

informatie over de plugin en via de button

mogelijkheden of ben je benieuwd of een

“direct gebruiken” kun je de add-on direct

specifieke feature aanwezig is? Neem gerust

downloaden en binnen 10 minuten gebruiken.

contact met ons op.

In dit whitepaper vind je de volgende informatie:

- Gebruik van logo en kleurstelling van de

vind je een overzicht van de

makelaar. Eigen branding is mogelijk!
- Compatibiliteit van de add-on

- Volledig automatische werking en geen

- Features van de add-on

technische kennis vereist.

- Prijs van de add-on

- Alle informatie is beschikbaar. De woning-

- Veelgestelde vragen

website beschikt over tekst, kenmerken, foto’s,
plattegronden, brochures, etc.

Mocht je na het lezen van dit whitepapier nog
vragen hebben dan kun je altijd een e-mail sturen
naar

info@tussendoor.nl.

Liever

telefonisch

contact? We helpen je graag via 058 - 7110916.

Compatibiliteit van de add-on
De add-on voor het opzetten van een eigen
woning-website is compatible met de volgende
plugins:
-

Realworks voor WordPress

Toekomstige compatibiliteit
-

Venum voor WordPress

-

Eyemove voor WordPress

-

Goes & Roos voor WordPress

-

Skarabee voor WordPress

- De woning- website is beschikbaar binnen
10 minuten.
- Geoptimaliseerd voor mobiel en tablet.
- Volledig inzicht in bezoekersstatistieken.
- Formulieren en contactgegevens rechtstreeks
naar de makelaar.
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Prijs van de add-on

Veelgestelde vragen

De prijs van de add-on is anders dan je van ons

Kan ik kiezen uit een thema/opmaak voor de
website?

gewend bent; de add-on wordt namelijk gratis
beschikbaar gesteld indien je gebruik maakt van
een van de plugins waarmee deze compatible is.
Er is geen licentie vereist.

- Nog niet. Er is momenteel een
vast stramien waarbinnen de website wordt
opgebouwd. Je hebt hierin wel vrijheid qua
kleur en logo zodat de uitstraling van de
makelaar wordt meegenomen. In de toekomst

Per aangemaakte woning-website zijn de kosten

worden er meerdere thema’s beschikbaar

als volgt:

gesteld.

Prijs per jaar
Gebruik add-on

Gratis

Per woning-website

€ 50,-

Kan ik dit zelf of heb ik een webbouwer nodig?
- Iedereen kan een woning-website aanmaken.
Zodra je inlogt in WordPress, kun je via de
knop “website aanmaken” volledig automatisch
een woning-website aanmaken. Alle technische
stappen worden op de achtergrond automatisch

De kosten hierboven zijn per woning-website per

uitgevoerd.

jaar inclusief hosting, onderhoud van de website
en back-ups.

Moet ik de woning-website opzeggen na een jaar?
- Nee, dat is niet nodig. De woning-website wordt

De woning-website add-on kan vooraf betaald

opgezet voor één jaar en daarna automatisch

worden via iDeal, PayPal, Creditcard of met

beëindigd. Je kunt deze wel verlengen indien

Bitcoins. In overleg is achteraf betalen via factuur

gewenst. Wanneer de woning tussentijds wordt

ook een optie.

verkocht, kun je de woning-website eenvoudig

“

verwijderen.

Hier ben ik wel heel erg goed geholpen en ook nog eens razendsnel.
Helemaal niets op aan te merken. Topbedrijf!!
Bekijk al onze klantervaringen

Direct gebruiken?
klik hier!

Tussendoor.nl - 058 - 7110916 - info@tussendoor.nl

