
WEBSITES DOOR SPIN IN HET WEB

WP All-In. Je website gebouwd, gehost en 
beheerd voor een vast bedrag per maand.

055-2032560



Onze Werkwijze
Tijd voor een nieuwe website? Dan bouwen wij er een voor je! Dankzij 
ons abonnement blijft het betaalbaar, heb je binnen enkele maanden 
een professionele website, en ben je daarna gedurende de looptijd 
verzekerd van het goede onderhoud en het technische beheer dat we 
onze andere abonnees ook bieden. 
Hieronder leggen wij onze werkwijze uit.

Met WP All-In van Spin in het Web krijg je een moderne, goed 
gebouwde website. En daarna houden we hem voor je bij. Elke dag. 

Wij geloven namelijk in de lange termijn. Daarom krijg je naast de bouw 
ook de hosting, het beheer en de updates bij je abonnement. Zodat je 
site fris en actueel blijft.

We gaan voor een lange en goede relatie, en daarbij past geen 
aanbetaling. We hebben een helder, eerlijk en vast maandbedrag. 
En dat was het.

info@wpallin.nl



1
Samen bespreken we je wensen 
en daar nemen we ruim de tijd voor

2
We zetten de grote lijnen op papier
zonder dat alles vooraf vast moet staan

3
We maken een ontwerp
en verwerken je feedback

4 We bouwen je website
en helpen je om je content bij elkaar te 
vinden

5
We zetten je site live
op onze eigen snelle servers

6 We houden je site bij
Hosting, monitoring, techniek 
en wijzigingen: All-In



Kosten en voorwaarden
WP All-In Bouw & Beheer is een maandabonnement met een 
minimum looptijd van twee jaar:
• Geen hoge investering voor de bouw of herbouw van de eerste        

website.  
• Een betrokken partner die ook na de oplevering de website beheert en 

aanpast – gewoon binnen het abonnement.
• Je website en e-mail volledig geregeld.

Het maandabonnement voor Bouw en Beheer kost € 99,- per maand, plus 
de BTW.  En dat was het. Je betaalt alleen meer als je bepaalde 
uitbreidingen wilt, zoals een webshop, meer domeinnamen of premium 
thema’s of uitbreidingen.

Voor bestaande WordPress-sites bieden wij ook de abonnementen 
WP All-In Technisch (€ 39,- per maand) en WP All-In Beheer 
(€ 69,- per maand).

Voordat je zelf je rekenmachine pakt: je hebt dus een volledig op maat 
gebouwde website inclusief twee jaar hosting en beheer voor € 2376,- plus 
de BTW. Na de minimale looptijd van twee jaar is de website van jou. Je 
kunt met een opzegtermijn van een maand opzeggen en je website 
meenemen, of ons blijven inschakelen voor het beheren of verbouwen van 
je website. Zolang je tijdens de vaste twee jaar geen betaalde uitbreidingen 
of extra verbouwingen wilt, staat het genoemde tarief gewoon vast. Alle 
kleine lettertjes vind je op onze website, wpallin.nl.

Extra mogelijkheden
WP All-In is voor mooie, informatieve websites. Wij kunnen 
echter meer. Van webshop tot webapplicatie. Veel kan als 
uitbreiding van WP All-In. Zo heb je al een webshop in je site voor 
€ 99,- per maand extra.

WP All-In is een product van Spin in het Web B.V. uit Apeldoorn. 
Kijk voor alle details en voorwaarden op wpallin.nl.

Meer weten? Kijk op wpallin.nl of bel 055-2032560


