
32,-  

+ eventuele kosten voor  
optionele widgets

52,-   

+ eventuele kosten voor  
maatwerk of optionele widgets

62,-   

+ eventuele kosten voor  
maatwerk of optionele widgets

vanaf  2.200,- vanaf  4.500,- 

Nieuwe website of shop nodig? Pencilpoint regelt het voor je.  
Je kunt bij ons kiezen uit drie Nederlandstalige systemen, waarmee je de inhoud van 

je site beheert. Welk content managementsysteem (cms) past het beste bij jou?

KIES JE SYSTEEM

vanaf  1.900,- Eenmalige kosten voor bouw 
(afhankelijk van wensen)

Kosten per maand voor het cms 
(o.b.v. betaling per jaar)

Je wilt vooral een visueel 
aantrekkelijke en zeer 

snelle website.

Je wilt een website volledig 
op maat vanwege specifieke 

functionaliteit-wensen.

Je wilt een snelle webshop 
met door groei mogelijkheden 

voor de toekomst.

Online binnen… 4 tot 8 weken 10 tot 16 weken 4 tot 8 weken

Geschikt voor pc, tablet en mobiel  Responsive  Responsive  Responsive

Snelle website  Ontzettend snel  Snel  Snel

SEO-instellingen   
Website in jouw huisstijl    Beperkt, maatwerk 

mogelijk tegen meerkosten

Zoekfunctie   
Uitbreidbaar met modules (meerprijs) 
(bijv. kalender, vacatures, verkoop)  Beperkt  Onbeperkt  Onbeperkt

Beveiligd (SSL-certificaat/https)  Gratis  59,- p/j  59,- p/j

Google reviews  Standaard module,  
2,50 p/m, 47,50 eenmalig  Volledig in eigen huisstijl,  

11,00 p/m, 375,00 eenmalig  Standaard module,  
2,50 p/m, 47,50 eenmalig

Meerdere talen  Optioneel, 9,- p/m  Optioneel, 19,- p/m  Optioneel, 19,- p/m

Bewegende elementen  
iFrame-mogelijkheden   
Functionaliteiten volledig op maat   Maatwerk mogelijk

Database (om uitgebreid content te 
tonen of aan elkaar te koppelen)  
Filter tool  
(content groeperen o.b.v. trefwoord)  Beperkt  
Design wijzigingen na livegang  Super eenvoudig  Op aanvraag  

tegen meerkosten  Op aanvraag  
tegen meerkosten

Helpdesk  Via Pencilpoint  Via Pencilpoint  Via Pencilpoint, technische 
zaken via Mach3Builders

Abonnementsvorm Per jaar 32,- p/m, 
Opzegbaar per maand 38,- p/m

Per jaar 52,- p/m, 
Opzegbaar per maand 58,- p/m

Per jaar 62,- p/m,
Opzegbaar per maand 68,- p/m

Wordt standaard geleverd met o.a. Onbeperkt aantal pagina’s, afbeel-

dingen, downloads en YouTube- 

video’s, formulieren, socialmedia-

koppelingen, bewegende elementen, 

foto galerijen, FAQ’s en zeer 

uitgebreide lay-out mogelijkheden.

Onbeperkt aantal pagina’s, afbeel-

dingen, downloads, nieuwsberichten, 

filters, YouTube-video’s, social media-

koppelingen, uitgebreide formulieren, 

opties voor het presenteren van 

teamleden en/of opdrachtgevers, 

FAQ’s en lay-out volledig op maat.

Onbeperkt aantal pagina’s, 

afbeeldingen, downloads, 

nieuwsberichten, productfilters en 

-varianten, social media-koppelingen, 

mooie lay-out mogelijkheden en 

supersnelle navigatie, product-

selectie en checkout.


