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VOORWOORD
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde

Geachte heer/mevrouw,
Sinds 1967 is Tafeltennisclub Schilde vzw een vaste waarde binnen de sportcultuur van Schilde en de gehele
Antwerpse tafeltenniswereld. In samenwerking met PC dokter die reeds vele jaren ervaring heeft in het hosten
van websites zetten wij voor u een website op volledig naar uw eigen wensen.
KIS of “keep it simple” is hierbij ons motto. Inhoud en feel is belangrijker dan looks.
Om snel uw site online te hebben, tegen een laag en overzichtelijk budget raden wij u aan met ons van start te
gaan.
Wij, Tafeltennisclub Schilde vzw beschikken als toegewijde vrijwilligers over de kennis en willen voor u een
degelijke website maken. De opbrengsten hiervan gaan rechtstreeks naar ons doel, nl het voorbestaan van
onze club in een schitterend nieuw en eigen clublokaal!
Geen tijd te verspillen dus, volg ons en straks is uw website al een feit!
U voor ons en TTKSchilde voor u !

Het TTKSchilde Team

Wenst u nog meer info:

websites@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be

iv

1
1.1

AANBOD
CONTRACT

Wij beheren uw website telkens op jaarbasis zonder dat u hier veel voor hoeft te doen, dit houdt in:
‐ Aanmaken van de website
‐ Hosten van de website (ruimte voorzien waar deze website kan geplaatst worden)
‐ Registratie van de domeinnaam bij DNS, deze naam zal te zien zijn in de url van uw website, vb
www.uwdomeinnaam.be
‐ Updaten van de website
Hierbij krijgt u 5 e‐mailadressen ter beschikking van de vorm xxx@uwdomeinnaam.be waarbij u “xxx” zelf kan
invullen.
Het contract kan jaarlijks hernieuwd worden. Tafeltennisclub Schilde vzw zal u hier tijdig aan herinneren en een
verlenging van het contract met 1 jaar aanbieden.
Indien u dit niet wenst, kan u uw website door een andere partij laten hosten, wij zorgen dat u steeds over uw
site kan beschikken in een zip‐bestand. Indien u uw overstap echter niet tijdig zelf regelt zal de domeinnaam bij
DNS vervallen en de naam en de site dus niet langer beschikbaar zijn. Tafeltennisclub Schilde vzw kan hier niets
aan verhelpen, en kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
Tafeltennisclub Schilde vzw kan ook kiezen om na 1 jaar geen nieuw contract aan te bieden, en zal u hier 3
maanden voor het vervallen van het contract van op de hoogte stellen.

1.2

INHOUD

De inhoud van de website wordt volledig door u persoonlijk bepaald.
U bepaalt uit welke pagina’s uw website zal bestaan (maximaal 7) en welke tekst, afbeeldingen, logo’s deze
zullen bevatten.
Wij verzoeken u om ons deze gegevens elektronisch aan te leveren, bijvoorbeeld in een word‐document.
Uw website wordt volgens het KIS (Keep it simple) principe opgemaakt, hiermee wordt bedoeld dat de inhoud
primeert en niet een fancy en gecompliceerde layout, een vb hiervan vindt u in de bijlage.
Onderaan elke pagina zal er een kleine vermelding staan dat de website tot stand is gekomen dankzij
Tafeltennisclub Schilde vzw.

1.3

TARIEVEN

JAARLIJKSE BASISPRIJS: 120 EUR PER JAAR
Dit omvat jaarlijkse kost voor domeinnaam registratie bij DNS, hosting, website online houden, met zo goed als
geen downtime. Evenals 3 keer per jaar inhoud updates door u te bepalen.

CREATIE WEBSITE: 150 EUR (EENMALIG)
Dit is een eenmalige kost om de website initieel op te starten en te creëren.

UPDATE: 20 EUR PER AANPASSING
Wenst u aanpassingen naar gelang ze zich voordoen, meer pagina's, meer updates? Geen nood dit kan. Wij
stellen ons flexibel op en u wordt per opdracht getarifeerd.

Wenst u nog meer info:

websites@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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VAN START GAAN

Hoe gaat u nu concreet met ons van start?
Er zijn 4 eenvoudige stappen:
1) VERZAMEL ALLE INFO DIE U OP UW WEBSITE WIL ZIEN VERSCHIJNEN
• bedrijfs ‐ of project voorstelling
• tarieven
• producten
• dienst omschrijving
• referenties
• routeplanning
• openingsuren
• condities
• promoties
• bijzonderheden
• logo’s, foto's
• verlofdagen, kalender
2) KIES UW WEBSITE BENAMING
• Kies een domeinnaam voor uw website (wij kunnen deze enkel garanderen indien deze nog niet
door iemand anders reeds geregistreerd is bij DNS)
• Kies maximaal 5 e‐mailadressen van de vorm xxx@uwdomeinnaam.be en geef uw reeds bestaand
e‐mail adres waarnaar u deze wil forwarden. Indien u nog geen e‐mailadres heeft, dan kunnen wij
hier ook voor zorgen.
2) NEEM CONTACT MET ONS OP
• Tel: 0476/59.42.31 (Marc Van Renterghem, na 17u)
• Email: websites@ttkschilde.be
3) WIJ DOEN AL DE REST
• Website aanmaken
• Website publiceren
• Website updaten

Wenst u nog meer info:

websites@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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CONTACT / MEER INFO

U kan ons steeds contacteren voor al uw vragen of meer info rond ons aanbod van website creatie en
onderhoud.

TTK Schilde
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
Tel: 0476/59.42.31 (Marc Van Renterghem, na 17u)
Email: websites@ttkschilde.be
Website: www.ttkschilde.be
De PC‐Dokter
Montignystraat 109a
2018 Antwerpen
Tel : 03/2889091
Fax : 03/2488465
Email : tom@pcdokter.be
Website: www.pcdokter.be

Wenst u nog meer info:

websites@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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BIJLAGE: VB MOGELIJKE WEBSITE

Als voorbeeld van hoe uw website er zou kunnen uitzien vindt u hieronder een screenshot.
Deze vb‐website is volledig volgens het KIS principe opgebouwd en kan u raadplegen via
http://www.pcdoktermailserver.be/index.html

Wenst u nog meer info:

websites@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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5.1

CONTRACTEN
INITIËLE CREATIE
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds belooft hierbij aan partij enerzijds het volgende:
Aankoop van een website die gecreëerd en gedurende één jaar (van ...... tot .... ) gehost zal worden door partij
enerzijds aan de prijs van € 270,00.
De website zal info bevatten zoals aangeleverd door partij anderzijds. De opbouw gebeurt volgens het KIS
principe. Er zijn 3 updates voorzien gedurende dit jaar. Voor extra updates wordt een meerprijs van €20,00 per
aanpassing gerekend.

o

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘creatie website’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde

Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

websites@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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5.2

HOSTING (JAARLIJKSE HERNIEUWING)
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds belooft hierbij aan partij enerzijds het volgende:
Aankoop van een website die gedurende één jaar (van ...... tot .... ) gehost zal worden door partij enerzijds aan
de prijs van € 120,00.
Er zijn 3 updates voorzien gedurende dit jaar. Voor extra updates wordt een meerprijs van €20,00 per
aanpassing gerekend.

o

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘hosting website’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde

Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

websites@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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