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Websitebouw voor botenbedrijven
door specialist YachtFocus
Design Onze vormgeving is uniek en creatief, passend bij
boten. De eigenheid van het merk blijkt in één
oogopslag. Bezoekers maken een online reis, zij
beleven uw product en worden geïnspireerd.
Techniek Responsive, dus optimale weergave met elke
browser op telefoon, tablet of PC. De laadsnelheid
is hoog. Zoekmachines indexeren de site goed
dankzij de juiste teksten en instellingen.
Flexibel Teksten, menu’s en afbeeldingen wijzigt u met
’s werelds meest gebruikte CMS WordPress. Een
gewijzigde boot is meteen online, uitgelichte
boten zijn instelbaar.
Support De site wordt intensief onderhouden en 24/7
bewaakt. Voor vragen zit de helpdesk klaar
met een compleet team van specialisten. Wees
verzekerd van jarenlang zorgeloos gebruik.
Softwarehuis YachtFocus realiseert 25 maatwerksites per jaar,
exclusief voor de botenbranche. Bel vrijblijvend 020-4560995.
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Relatiebeheer (CRM)

Méér dan adverteren
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Onze kijk op kwaliteit
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Websites van werven, bootdealers en jachtmakelaars zijn
de schakel tussen afstandelijke promotie en persoonlijk
contact. Die centrale rol in de marketing helpt uw doelgroep
– letterlijk – over de drempel. YachtFocus onderscheidt zich
als bouwer van sites die nieuwe klanten opleveren.

Verstand van boten

YachtFocus werkt uitsluitend voor botenbedrijven. Met
25 opgeleverde sites per jaar zijn wij marktleider in de
botenbranche, het is onze core business. Onze IT-ers weten
alles van boten, wat een wezenlijk verschil maakt.

Een uitgebreid team met kundige IT-ers

Wij zijn een volwaardig softwarehuis met een heel team van
specialisten. Alle kennis is verspreid over meerdere personen.
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Ook zeer complexe sites, voor bedrijven met meerdere
activiteiten, zijn routine. Bij uw project worden onze eigen
grafisch vormgevers, senior web developers, web designers,
consultants en support-experts betrokken. Het team is op
elkaar ingespeeld. Procedures liggen in draaiboeken vast.
Overdraagbaarheid en continuïteit zijn een pluspunt van
YachtFocus.

Verfijnd design

Iedereen kan een zogeheten thema (een website-casco)
tot site maken. Mooi wordt het pas als rijke detaillering en
bijzondere functionaliteit de site tot een geweldige belevenis
maken. Onze grafisch vormgevers en web designers zijn
enthousiast en fanatiek. Elke klant moet referent worden.

Toekomstbestendig

Wij bouwen met open source-producten zoals WordPress in

plaats van gesloten, bedrijfseigen oplossingen. Duizenden ITers verbeteren dit voortdurend en zo blijft uw code bij de tijd.
Hosting gebeurt bij een grote specialist, ook hier geen risico.

Integratie YachtFocus CRM

De boten worden vanuit het marktleidende YachtFocus
CRM direct op uw site geplaatst. Bezoekers worden gelogd
in het CRM. Informatie-aanvragen en zoekopdrachten van
bezoekers worden in het CRM opgeslagen voor follow-up,
met alle gemak van dien.
Dankzij deze voordelen levert YachtFocus websites met de
kwaliteit van de grootste softwarehuizen maar tegen zeer
scherpe tarieven.
Bekijk onze referenties op YachtFocus.company/websitebouw

web development

YachtFocus-methodiek
YachtFocus kiest voor soepele samenwerking op basis van een vooraf uitgewerkt
projectplan. Ervaren IT-ers voeren dat uit aan de hand van een checklist en onder strakke
regie. Er is intensieve communicatie op de afgesproken meetmomenten. Het eindresultaat
is conform afspraken over de inhoud van de site, budget en datum. Dankzij onze ervaring
perfectioneerden wij onze werkwijze tot in de puntjes, tot genoegen van tevreden
opdrachtgevers. Wij noemen dit de YachtFocus-methodiek. Kwaliteit, budget en einddatum
zijn zekerheden bij YachtFocus.

Gestructureerd naar het eindresultaat werken

1 	
Zet voor uzelf op rij wat beter moet aan uw oude site en maak een lijst van sites die u
mooi en goed vindt. Bekijk ook op YachtFocus.company reeds opgeleverde sites en onze
templates voor het fictieve botenbedrijf ‘XYZ Yachtbrokers’. Deze sites zijn gebaseerd op
responsive WordPress-thema’s die zich in diverse branches bewezen hebben.
2 	
Met deze voorbereiding krijgt u uw wensen helder voor ogen en kunt u het gesprek
aangaan met onze internet consultant en web designer. Bel 020-4560995 voor een
vrijblijvende afspraak. YachtFocus doet een ‘reality check’, adviseert over de haalbaarheid en
oppert extra mogelijkheden.
3 	
Beschikbare content wordt geïnventariseerd en alle bouwstenen worden gepositioneerd.
YachtFocus schrijft een gedetailleerd projectplan, de basis voor onze offerte. Wij doen dat
dus vooraf. Hierna is alles helder om de opdracht definitief te maken en akkoord te gaan
met onze aanbieding.
4 	
Alle content (afbeeldingen, teksten, film) wordt klaargezet, de bouw start aansluitend.
Tijdens de bouw volgen één of meer tussenrapportages, afhankelijk van het gekozen traject
(zie volgende pagina’s). Voor de opdrachtgever is wensen formuleren en content aanleveren
de meest intensieve fase, maar wel cruciaal.
5 	
Intern testen doet YachtFocus met meerdere functionarissen (ontwikkelaar, support,
projectleider). De opdrachtgever doet een acceptatietest. Bij de oplevering horen uitleg,
een handleiding en ondersteuning door onze helpdesk. Bugherstel tot een jaar na
ingebruikname van de website is inbegrepen.
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In plaats van YachtFocus een design te laten maken, kunt u als opdrachtgever ook zelf of via uw
reclamebureau de vormgeving aandragen.

Meer weten over dit onderwerp? www.YachtFocus.company/websitebouw | T +31 (0)20 4560995 | info@yachtfocus.com
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Trajecten Template en Turnkey

“Dit zijn mijn wensen, zo moet het eruit zien,
maak mijn site naar beste vermogen”

Deze trajecten maken het de opdrachtgever eenvoudig. Het begint met een vooraf bekend
design, dat wordt ingevuld conform de huisstijl en wensen van uw bedrijf. Bij traject Template
maakt YachtFocus de basis en de jachtpresentatie, waarna de opdrachtgever zelf de content
invult. Zie een Template-site als een technisch vaarklaar bootcasco. Handigheid met WordPress
is wenselijk. De meerwaarde van traject Turnkey is dat YachtFocus óók de content invult en de
site 100% gebruiksklaar oplevert. In beide gevallen vertrouwt de opdrachtgever YachtFocus toe
om naar beste kunnen een prachtige site op te leveren, wat vaak verrassend mooi uitpakt en
flink wat tijd en budget kan schelen.
Aquamarina.nl

Voor beide trajecten

Kies een voorbereide makelaardijwebsite uit ons template-portfolio op YachtFocus.company of
kies een van de 200+ voorbeelden van het thema Bridge (zoek online op ‘ThemeForest Bridge’).
Dit design is de leidraad bij het formuleren van wensen in het projectplan en het verzamelen van
de content. Alles moet straks een plek vinden, al kunnen menu’s, aantal pagina’s en talen variëren.

Traject Template

Allwatersyachts.com

YachtFocus stelt de kleuren van de huisstijl in, voegt het logo toe en plaatst op de homepage een
welkomstfoto, film of slider en de laatst toegevoegde of uitgelichte boten. Wij implementeren
ook de gehele jachtpresentatie, het hart van elke botensite. Ook Google Analytics zit erin. De
opdrachtgever doet veel zelf: kleuren en indeling wijzigen, menu’s, pagina’s en formulieren
(af)maken, teksten en afbeeldingen toevoegen en ordenen. Alles met de bouwstenen die met het
thema meekomen om menugestuurd toe te passen naar believen. Een uur telefonische uitleg door
onze web designer is inbegrepen.

Traject Turnkey

Jachtmakelaarmonnickendam.nl
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Bij traject Turnkey vult YachtFocus de site gebruiksklaar in met aangeleverde teksten en
afbeeldingen; de content. Homepage en jachtpresentatie worden in een vroeg stadium ter inzage
gegeven, de daarop volgende ronde is de acceptatietest. Na oplevering kan de klant zelf alsnog
wijzigingen aanbrengen, waar WordPress ideaal voor is. Traject Turnkey leidt doorgaans tot
kwalitatief hoogstaande sites omdat volledig vertrouwd wordt op het specialisme van YachtFocus:
web design.
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“Ik wil tijdens de realisatie meekijken
en kunnen bijsturen”

Trajecten Content+ en Design+
Wie iets voor zich ziet komt op ideeën. Content is
bedrijfseigen. De opdrachtgever kent zijn eigen business als
geen ander en moet vooraf nadenken over afbeeldingen en
teksten. Dat vergt inlevingsvermogen en abstract denken
en is zelden in één keer perfect. Soms ontdekt men na
het inbouwen dat teksten langer, korter of gewoon heel
anders moeten, of zijn er inmiddels betere foto’s. Trajecten
Content+ en Design+ zijn de oplossing met extra ronden
om de puntjes op de i te zetten.

Content+ en Design+ zijn de oplossing voor werven, dealers
en importeurs met de behoefte om branding en styling te
matchen. Er is extra tijd gereserveerd voor nog exclusiever
design.

Voor beide trajecten

1 	
Homepage en jachtpresentatie, met gelegenheid om
extra of andere teksten en afbeeldingen aan te leveren.
2 	
Tweede, meer complete versie met verwerkte feedback,
en met ruimte voor verdere verfijning van teksten en
afbeeldingen.
3 	
Acceptatietest op bugs.

Bij trajecten Content+ en Design+ verzorgen onze web
designers van de grond af unieke vormgeving, afgestemd op
aangeleverde content en wensen, in plaats van andersom
zoals bij trajecten Template of Turnkey. Het design begint
met een leeg vel.

Green-yachting.com

Traject Content+

Bij Content+ zijn er tussentijdse overlegronden inbegrepen
voor de opdrachtgever om na te denken over teksten en
afbeeldingen. In totaal zijn er 3 opleveringen:

Nautischkwartier.nl

Meer weten over dit onderwerp? www.YachtFocus.company/websitebouw | T +31 (0)20 4560995 | info@yachtfocus.com

Traject Design+

Bij Design+ zijn er twee tussentijdse overlegronden, waarbij
in de 1e ronde ook grote design- en structuurveranderingen
kunnen plaatsvinden. In de 2e ronde zijn ook wijzigingen
mogelijk, maar dan geconcentreerd op teksten en
afbeeldingen.
1 	
Homepage en jachtpresentatie met gelegenheid voor
grote designwijzigingen en om extra of andere teksten en
afbeeldingen aan te leveren.
2 	
Tweede, meer complete versie, waarbij vormgeving van
de rest van de pagina’s verfijnd kan worden en teksten
en afbeeldingen gewijzigd kunnen worden.
3 	
Acceptatietest op bugs.

Deepwateryachts.com
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Hosting en onderhoud
Door YachtFocus ontwikkelde websites worden gehost op onze eigen, bekende servers
en altijd in combinatie met een onderhoudsplan. Wij zitten ook klaar om te adviseren
bij wijzigingen die de gebruiker zelf uitvoert in WordPress. YachtFocus is ook de partij
die ideeën implementeert, mocht de opdrachtgever bijvoorbeeld een externe SEOspecialist inhuren. Juist tijdens jarenlang gebruik bewijst de relatie tussen opdrachtgever
en softwarehuis zich, wat wellicht de reden is dat YachtFocus zoveel herhalingsopdrachten
krijgt.

Managed Hosting

Alle zorg voor gegevensopslag, traffic (verkeer over internet), domeinregistratie en e-mail wordt
uit handen genomen door de experts van YachtFocus en via ons ook door de gerenommeerde
hosting provider waar wij een cloudoplossing afnemen.

Onderhoud

Met de oplevering van een site is men er nog niet. Internettechnologie verandert; denk
bijvoorbeeld aan de voortdurend veranderende algoritmen van zoekmachines of nieuwe versies
van browsers en de bijna maandelijkse updates van WordPress. Hosting en onderhoud zijn
een 24/7-operatie door het team van onze helpdesk, dat uit meerdere getrainde professionals
bestaat. De service voor bedrijfswebsites is van hetzelfde niveau als bij onze eigen high trafficsite YachtFocus.com en ons YachtFocus CRM waar honderden botenbedrijven op vertrouwen.
Historisch gezien ligt de uptime boven de 99% en duurt onverhoopte downtime nooit langer
dan enkele minuten.

Performance Pack

Al onze sites zijn snel maar het kan nog sneller. Voor bedrijven met de allerhoogste eisen heeft
YachtFocus een speciaal Performance Pack tegen meerprijs, met hosting op een aparte server en
met bijzonder caching en codering van de site.
Download gedetailleerde fact sheets over hosting en onderhoud op YachtFocus.company.
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Tarieven
alle bedragen zijn exclusief BTW en éénmalig tenzij anders vermeld

OpenBMS-account (vaste tarieven per maand)

Werf-account
onbeperkt nieuwe boten + max. 5 gebruikte boten
Kleine makelaardij-account
onbeperkt nieuwe boten + max. 15 gebruikte boten
Grote makelaardij-account
onbeperkt nieuwe boten + max. 150 gebruikte boten
Elke 100 gebruikte boten extra per account			
Korting bij machtiging automatische incasso
Diensten-account
onbeperkt diensten en watersportproducten, per jaar
Toeslag automatische import		
Korting bij meerdere accounts, één beslisser

Websitebouw trajecten

Template
Turnkey
Content+
Design+
Upgrade naar ander traject (na aanvang bouw)
Eén jachtpresentatie (nieuwe of gebruikte of verkochte boten)

N.b. Voor extra wijzigingsronden worden de werkzaamheden verzameld en in één mandag werk
uitgevoerd tegen het dagtarief.

Aantal pagina’s en talen bij websitebouw

Website tot en met 8 pagina’s 						
Per extra pagina
2e taal		
3e en verdere talen
Extra pagina per taal (>8 pagina’s)

Websitebouw opties en extra’s

Copywriting (teksten per pagina van ca. 250 woorden)
Wijzigingen in wensen achteraf, per ronde
Kleine link naar YachtFocus in footer i.p.v. banner
Landing pages inclusief research, per woord

€ 1.450
€ 2.250
€ 2.950
€ 3.950
tariefverschil
inbegrepen

inbegrepen
€ 250
€ 400
€ 300
€ 50

Hosting, per jaar		
Onderhoud (website met OpenBMS-integratie), per jaar		
Onderhoud (website zonder OpenBMS-integratie), per jaar		
SSL-certificaat, per jaar			

€ 130
€ 260
€ 130
€ 75

Jachtpresentatie in bestaande site
Nieuwe of gebruikte of verkochte boten (WordPress of Joomla)
€ 600
€ 950
Idem in ander CMS
Extra jachtpresentatie voor ander type boten
zelfde stijl € 300
andere stijl € 600
Ook motoren, trailers, ligplaatsen of schiphuizen
zelfde stijl € 300
andere stijl € 600
gratis
Iframe
YachtFocus Boten Plugin voor WordPress of Joomla
€ 300
XML-export 			 gratis

Boten op papier

Print spec in standaard OpenBMS-stijl
Custom print specificatie in huisstijl (PDF)
Eigen bedrijfsblad in huisstijl (zelf actueel genereren, drukklaar)

inbegrepen
		 € 600
		 € 900

Opties OpenBMS CRM-gedeelte

6 standaard templates voor mailingen
inbegrepen
Custom template voor mailingen 		 € 300
Custom template met integratie bootdata en statistiek 		 € 600
Bedrijfsdocument als standaardbrief (b.v. contract)
€ 300

Opties botenbeheer-gedeelte in OpenBMS

€ 250
		 € 600
		 € 250
€
1

Performance Pack

Werkzaamheden website
Benodigde externe licentie, per jaar
Extra hosting en service, per maand

€ 59
€ 78
€ 137
+ € 59
-€ 3
€ 240
+ € 10
- € 10

Websitebouw hosting en onderhoud

		

€ 950
ca. € 85
€ 30

YachtFocus Koerslijst (2 opvragingen gratis, daarna vanaf) 		 € 1
Logo in online foto’s plaatsen 		
€ 110

Diverse IT tarieven

YachtFocus standaard uurtarief
Dagtarief bij fixed price-aanbieding
Toeslag papieren factuur (in plaats van per e-mail)				

Meer weten over dit onderwerp? www.YachtFocus.company/websitebouw | T +31 (0)20 4560995 | info@yachtfocus.com

€ 110
€ 600
+€ 3

7

web development
YachtFocus Systems BV
Binderij 7b, 1185 ZH Amstelveen
+31 (0)20 4560995
info@yachtfocus.com
www.YachtFocus.company

www.YachtFocus.company/websitebouw
Alle handelsnamen en logo’s behoren aan hun respectievelijke eigenaren. Per 1 juli 2018 zijn voorgaande tariefkaarten vervallen. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Factuurtermijn 14 dagen netto (sommige diensten zijn bij automatische vooruitbetaling). Wijzigingen
en kennelijke type-fouten voorbehouden. Op online YachtFocus-accounts zijn onze accountvoorwaarden van toepassing. Op ICT-opdrachten zijn de ‘Nederland ICT’-voorwaarden van toepassing. U vindt deze op onze bedrijfssite www.YachtFocus.company en
ze worden meegezonden bij opdrachtbevestigingen of op eerste verzoek.

