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Je zit er al een tijd tegenaan
te hikken. Je 'moet' wat met
je website. Maar waar te
beginnen?

is nou het beste om je website op te bouwen?

De opties die je het meest voorbij ziet komen

zijn Wix, SquareSpace en Wordpress. 

 

In dit e-book leg ik je op een gemakkelijke

manier uit wat de verschillen zijn, zodat jij

kan bepalen wat het beste voor jou werkt. 

 

Welk platform kies jij? 

 

HI!
IK BEN MARRE

Gefeliciteerd! Het downloaden van dit e-

book is een eerste goede stap! Want het

kan nogal duizelen als je begint met het

maken van je website. Het begint

eigenlijk meteen al: welk platform 
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KEUZES, KEUZES, KEUZES....

Je hebt nu eindelijk de beslissing genomen om wat aan je website te gaan

doen. Je praat er al maanden over maar nu is het echt crunch time. En je

gaat beginnen. Een ding weet je zeker: je wilt zelf de eigenaar van je website

zijn. 

 

Maar dan moet je een platform kiezen. En kom je er achter dat er zelfs meer

dan twee zijn…. HELP! En het stomme is; ze zien er allemaal vrijwel

hetzelfde uit aan de buitenkant. Je kan zo een maand bezig zijn met de voor

en nadelen van alle platforms uit te zoeken.

 

Ik weet het,  je vindt er nu niks meer aan; het idee om je website te gaan

aanpakken… je bent ZO NIET  technisch  en de beslissing om er nu echt wat

mee te gaan doen was al lastig genoeg. 

 

Zo hoeft het niet te zijn. Echt niet. Ik neem je even mee in een korte reis

langs alle opties zodat jij vandaag kan beslissen welk platform voor jou

werkt. Dan kan je beginnen met het bouwen van je website en ben je geen

kostbare tijd kwijt  aan het kiezen van een platform.

Kiezen voor een platform voor je website kan voelen
alsof je in een pretpark bent, maar niet kan kiezen welke
attractie je als eerste gaat doen. Ik ga je helpen want ik
snap hoe gemakkelijk je je overwhelmed kan voelen. 
Met behulp van dit ebook kan je een goede beslissing
nemen over welk platform het beste bij jou past.
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01MAAR EERST: EEN
WAARSCHUWING

Voordat we beginnen - voor het
geval je het niet weet - Wix &
Squarespace zijn betaalde
diensten die je een website laten
bouwen op een visuele manier.
Geen code nodig. En dat maakt
het 'm vooral voor de beginners
onder ons, zeer aantrekkelijk.

Ik ga je laten zien wat er goed is aan elk

platform en wat niet. En dan gaat het

lijken alsof de eerste twee veel

makkelijker zijn dan de laatste optie.

Maar dat is een valstrik. 

Ik weet het, ik schrijf dit ebook en kan

deze val makkelijk vermijden

natuurlijk. Maar ik wil het je juist laten

zien. Zodat jij een gefundeerde keuze

kan maken die bij jou past.

 

Waarom het een valstrik is? Lees met

me mee.....

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M P A G E  1W W W . S M I T C L U B . N L P A G I N A  3

https://smitclub.nl/


WIX wordt vaak, zeker door beginners, gezien als een

aantrekkelijk startpunt. Je hebt binnen een paar

minuten een website staan. Als je niet veel

aanpassingen wilt maken ben je zo klaar.

 

En - als je begint- is het helemaal gratis. Wel zonder je

eigen domeinnaam (je krijgt dan bijvoorbeeld

www.bloemenwinkel.wix.com. Gratis, maar niet echt

professioneel....

Het goedkoopste plan is
rond de €4  per maand en
heeft nog steeds
advertenties op je hele
website. 
 
De tweede optie (ongeveer
€8 p.m.) verwijderd de
advertenties en geeft je je
eigen domeinnaam, maar
wel maar een hele bepekte
bandbreedte. Dat wil
zeggen: als je regelmatig
bezoekers op je website
krijgt (en dat hoeven er
echt geen tientallen te
zijn) dan wordt je website
erg traag. 
 
Dit ook vermijden? Dan
betaal je ongeveer €12  per
maand. Das toch weer
€150 per jaar.

WIX PRIJZEN

WIX
Werkt het beste voor creatievelingen
die maar weinig creatieve controle
willen hebben.  Voor mensen die het
niet erg vinden om een website te
hebben die zich niet te veel onderscheid
van andere websites.

DE ANDERE KANT
Hoewel je veel gratis krijgt, is dat zeker niet alles

(zoals ze vaak adverteren). Als je bijvoorbeeld je eigen

domeinnaam wilt gebruiken (zoals bijv

www.bloemenwinkel.nl) dan zul je moeten upgraden

naar een betaald plan. Ook heeft de gratis versie echt

overal reclame. Geen probleem als je er geen last van

hebt, maar mooi is het niet.

 

WIX is dus gemakkelijk in gebruik en relatief snel

klaar, maar dus met weinig onderscheidende opties.

Als je dit geen probleem vind dan kan Wix goed voor

je werken!
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Eigenlijk is squarespace het hippe zusje van
Wix. Net iets gelikter met mooiere templates.
Je hebt hier wel meer technische kennis voor
nodig dan voor Wix.
Net als bij Wix geeft Squarespace je alle tools voor een website

die ze voor je hosten voor een maandelijkse fee. 

 

Hoewel ze zeker niet lelijk zijn, blijven alle designs van

Squarespace een beetje in dezelfde stijl hangen. Gelikter, maar

minder keuze . Aanpassingen maken vind ik net iets makkelijker

dan Wix, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Het is wel vrij

onduidelijk wanneer je precies wat aanpast.

 

Squarespace heeft ook een prima developer mode. Dat wil

zeggen, als je tegen de grenzen van een template aanloopt (en

geloof me dat gaat gebeuren) dan kan je vrij gemakkelijk een

professionele developer inhuren om aanpassingen aan je

website te kunnen doen. 

 

Zowel Squarespace als Wix kost je ongeveer €200 per jaar voor

een persoonlijke website en €300 per jaar voor een zakelijke

website. Als je ook nog een webshop wilt en gebruik wilt maken

van hun support dan kan dit oplopen tot €500 per jaar.

 

Je kunt je website niet meenemen als je besluit naar een andere

platform te gaan (sommige stukken van je content daargelaten)

dus als je hiervoor kiest zit je er eigenlijk voor goed aan vast. 
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WEBSHOP 

Je kan ook een webshop
integreren en daarvoor betaal je
hen 3% commissie per verkocht
product. 
 
Er zijn ook wat duurdere
ecommerce plans die je zou
kunnen aanschaffen (dan betaal
je geen fee over je verkopen),
maar dan worden de
maandelijkse kosten ook weer
hoger.
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04WORD
PRESS
Wordpress is gratis software die je

gebruikt om je website mee te bouwen.

 

Ongeveer 28% van alle websites

gebruiken Wordpress. Als je denkt: so,

das veel! dat klopt. Bijna 1/3 van alle

websites op het internet gebruiken

Wordpress. 

 

In tegenstelling tot Wix en Squarespace

is Wordpress gratis. Je betaald niemand

om de software te gebruiken. Er is een

grote online community van gebruikers

die elkaar elke dag helpen.
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Het is het uitgelezen platform om echt
te maken wat bij jou en je bedrijf past.
Wordpress is niet voor niks het enige
platform waarmee ik werk.

Als je - net als ik - werkt met het Divi theme krijg je een drag en drop systeem.

net als bij Wix en Squarespace dus. Ook is er de mogelijkheid om direct op je

website te werken, dus helemaal zonder backend. Heel handig voor tweaks in

het design. 

En ja, misschien is Wordpress wat lastiger onder de knie te krijgen; maar hier

loop je nooit tegen grenzen aan. Er is geen beperking aan mogelijkheden, geen

maandelijkse kosten en al helemaal geen advertenties. Wat jij wil kan eigenlijk

altijd. En bovendien: je website is van jou. 

 

Want dat is de grote valstrik van Wix en Squarespace; zij blijven eigenaar van je

website in plaats van jij. Alsof je een huis gaat bouwen op een gehuurde

campingplek. En zeg nou zelf: wie doet dat nou?

Je betaald dus alleen voor je hosting. Je hebt later wel de mogelijkheid om

betaalde thema's of plugins te kopen, maar het meeste wat je op WIX en

Squarespace kan doen is met Wordpress gratis. 

 

Het meest genoemde nadeel van Wordpress is dat het er ingewikkeld uit ziet - je

ziet een soort lege website waarvan je geen idee hebt wat je ermee moet doen. De

meldingen voor beginners missen. En ja , dat is waar. Het is een gebied waar voor

Wordpress nog veel te winnen valt, want vooralsnog moet je het vooral in je eentje

(of met een YouTube video) leren te gebruiken. Tenzij je SMIT CLUB member bent

natuurlijk, maar daarover later meer.

GRATIS IS ALTIJD MOOI MEEGENOMEN.

Wordpress is gratis. Yep, kost niks noppes nada. Je koopt
zelf je domeinnaam en je hosting en mag dan gewoon
gebruik maken van de gratis software.  
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WIL JIJ OOK JE EIGEN
WEBSITE MAKEN?

Dan nodig ik je graag uit om mee te doen aan mijn online programma.

Hier leer ik je in 8 weken je eigen website te maken. Inclusief gratis

lidmaatschap van SMIT CLUB, een groep inspirerende en

ondernemende vrouwen. 

Leuk dat je dit e-book hebt gedownload en helemaal tot hier hebt
uitgelezen ;-) Ik hoop dat je nu wat meer duidelijkheid hebt over welk

platform voor jou het beste werkt bij het maken van je website. Vragen?
Ik help je graag!

J A ,  D A T  W I L  I K !

DANK JE WEL!
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