BYS - B Y Y OUR S ITE

P RIJSLIJST
Registratie domeinnaam DNS
.be .com .org .eu .net ...

€ 22,31

HOSTING WEBSITE
Windows Go-Up

€ 79,34

Windows of Linux Quick-Up

€ 147,93

Webshop - jouwweb

€ 192,00

Windows Basic-Up

€ 396,69

Opmaak & configuratie website
HTML Basis —> 4 secties

€ 595,00

HTML extra sectie

+ € 65,00

HTML Basis 2de taal

(excl. vertalingen)

HTML extra sectie 2de taal

+ € 295,00
+ € 35,00

Opties
Opmaak slide banner (5 fotos)

€ 65,00

Webformulier met captcha

€ 65,00

Extra scripting in regie (uur)

€ 56,00

G-Suite basis abonnement

€ 62,40

Uw partner voor ...

 Registratie domeinnamen
 Website bouwen op maat
 Website onderhouden
 Intranet voor uw bedrijf
 HTML applicaties op maat
 Google for Work
 Persoonlijke opleidingen
 Helpdesk - Consultancy
Maak vandaag nog een afspraak,
wij helpen u van A tot Z

BYS bvba
Stokkellaan 132
8400 Oostende
Info +32 (0)59 44 55 70
info@bys.be

www.bys.be

BE 0823 203 069
Alle prijzen exclusief 21% BTW.
Abonnementsprijs per jaar

Update 01/03/2022
Deze folder vervangt alle vorige

Laat van u horen, zet uw zaak online.

WIJ BOUWEN
WEBSITES

Just Do It

Vanaf

595 €

Vanaf 595 euro
Wil je een professionele en aantrekkelijke
website die goed vindbaar is in Google en
er op elk scherm goed uitziet?
Dan ben je bij BYS aan het juiste adres.
Voor 595 euro krijg je een website met alle
nodige basis informatie voor de bezoeker
aan je website.



...of met extra’s



HTML plus pakket



CMS pakket

• Starterspakket

• Opzet pakket Jouwweb

• Extra secties en/of pagina’s

• Bouw basis pagina’s (10)

• Webformulier met “captcha”

• Webformulier met “captcha”

• Meer ontwerp keuzes

• Website / webshop / blog

• Per extra sectie 5 extra foto's

Het starterspakket

• Opmaak foto’s en teksten

Zelf onderhouden

• Landingspagina

• Gebruiksvriendelijk CMS

• Vier secties

• Eenvoudiger dan WordPress

• Keuze thema (3 ontwerpen)

• Gratis foto’s

• Tot 9 foto's + en logo’s

• Wachtwoord beveiliging

• Opmaak foto’s en teksten

• Eigen HTML
Vanaf

795 €
Voorbeelden

Voorbeelden

www.theatredelamode.be

www.villarowan.be

www.arionadvocaten.be

www.minnebo.be

www.restaurantmarmite.be

www.epilis.be

www.gamblercompany.be

www.hotelduparc.be

www.esthetiekan.be

www.dirklamote.be

www.verbiestverhuizingen.be

www.meesschaert.be

www.nagelstudiojulie.be

www.boutens.be

www.thuisverplegingoostende.be

www.bdk.be

Voorbeelden

www.appartementhurenaanzee.be

www.winechill.be

www.villaemma.be

www.move2bfit.be

www.boetiek-liliane.be www.cremeriefrancois.be

www.dierenartssoenens.be

www.zeilexcursies.be

www.oogcentrumoostende.be

www.pompoen.be

www.compas.be

www.duurzaamwaterbeheer.be

www.firma-lanckriet.be

www.freddy-saelens.be

www.hotelrubens.be

www.lizette.be

www.julis.be

www.thegallery34.be

