Wat houdt websiteonderhoud eigenlijk in ?
Websiteonderhoud is een dienst van Work-With-IT. Uw website staat
online op het internet en wordt goed gevonden. Aanpassingen door u
aangevraagd worden direct verwerkt. Achter de schermen gebeurt er
gedurende een jaar echter veel om uw website optimaal te houden.
Websiteonderhoud betreft de volgende zaken:
-

-

-

Kleine wijzigingen aan bestaande webpagina’s, het wijzigen van
contactgegevens en/of –personen etc.)
Nieuwe trends op internet worden in de gaten gehouden en, indien gunstig
voor de website, worden deze hierin verwerkt. Denk hierbij aan de
aanpassingen die nodig waren omdat Internet Explorer 8 in gebruik
genomen werd. Internet Explorer 9 is inmiddels een feit. In Windows 8
doet Internet Explorer 10 zijn intrede.
Het optimaal houden van de site – laadtijd en beschikbaarheid
Het gehele jaar door wordt de zoekmachine-optimalisatie op peil
gehouden; indien er zich wijzigingen voordoen (bij Google alleen al
jaarlijks zo’n 500 wijzigingen !!) in hoe de zoekmachines werken, wordt dit
direct aangepast.
Er vindt wekelijks een back-up plaats van alle actuele data op de website

De kosten voor deze werkzaamheden door WorkWithIT bedragen 25% op
jaarbasis van de totale waarde van de website.
Minimale bijdrage voor websiteonderhoud per jaar bedraagt €100,00
Websiteonderhoud is een vast onderdeel bij ontwerp van uw website door
Work-With-IT.
Websiteonderhoud is verschuldigd vanaf het tweede jaar van uw website. Gaat
uw website op 1 juli online, betaald u dus de bijdrage in websiteonderhoud vanaf
1 juli het jaar erop. Het eerste jaar is websiteonderhoud gratis.
Gedurende een jaar kunnen er uitbreidingen plaatsvinden aan een website (extra
pagina’s). Dit maakt dat de verschuldigde bijdrage voor websiteonderhoud het
jaar daarop dan wat hoger ligt.
Wat valt niet onder de bijdrage voor jaarlijks websiteonderhoud:
Grotere wijzigingen aan de website vallen niet onder websiteonderhoud.
Bijv. extra pagina’s toevoegen en navigatie uitbreidingen zijn ingrijpende zaken
die tegen uur- of paginatarief worden verricht. Ook layout aanpassingen en
volledige of ingrijpende (> 50%) wijzigingen van de inhoud van bestaande
pagina’s valt niet onder websiteonderhoud.

