


� Epicwebsite 

Wij zijn Epicwebsite! 
Aangenaam! Wie ben jij? 

Epicwebsite bestaat uit een team van enthousiaste én ervaren developers. U 

bent bij ons aan het juiste adres, voor het op maat laten maken van Web, iOS en 

Android applicaties. Naast de maatwerk service. Bieden we je natuurlijk ook 

kwaliteit en een heldere visie. Deze eigenschappen zijn onmisbaar, als je een 

efficiënte app wilt laten ontwikkelen die zijn doel bereikt. 

Of je nu een applicatie wilt laten maken voor de horecabranche, een 

uitzendbureau of een e-learning programma. Bij Epicwebsite weten we precies 

welke factoren daarbij belangrijk zijn. We houden rekening met jouw doelgroep, 

we maken de door jou gewenste applicatie 

Waar wij goed in zijn 
Onze product portfolio 
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Carpool App 
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Electro Share 
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https://epicwebsite.nl/portfolio/
https://epicwebsite.nl/portfolio/
https://epicwebsite.nl/portfolio/
https://epicwebsite.nl/portfolio-items/personal-trainer-app-laten-maken/
https://epicwebsite.nl/portfolio-items/marktplaats-app-laten-maken/
https://epicwebsite.nl/portfolio-items/autodelen-app-ontwikkelaar/


Wat kan Epicwebsite voor u betekenen? 

Of je nu een applicatie wilt laten maken voor de horecabranche, een 

uitzendbureau of een e-learning programma. Bij Epicwebsite weten 

we precies welke factoren daarbij belangrijk zijn. We houden 

rekening met jouw doelgroep, we maken de door jou gewenste 

applicatie gebruiksvriendelijk én toegankelijk. 

Natuurlijk compatible met de apparaten die door jouw doelgroep het 

meeste worden gebruikt. Hetzij een iPad, een smartphone of zelfs 

diverse soorten tablets. Ook het technische onderhoud en de 

optimalisatie van jouw maatwerk app nemen we je graag uit handen. 

Zo kun jij blijven doen waar je goed in bent. 

Vue.js @$ 
=exact mollie 

pos @ 
1on1c 

stripe 



LOG N 

Het inloggen, registreren en de 

verificatie is heel erg simpel en 

binnen een aantal stappen kunt u 

gebruik maken van de app met alle 

tools. 
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Unmatch deze Gebruiker 

Blokkeer deze Gebruiker 

Annuleren 

Met de chat opties kan je iemand berichten sturen, 

maar ook memes, video's audio berichten en 

foto's. 

Maar met de chat opties kan je iemand ook 

verwijderen of blakkeren. Deze opties zijn erg fijn 

als iemand ongewenst gedrag verricht. 
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ONTDEK DE SETTINGS 
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9 Huidige locatie 
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Hossein Sheikzadeh ,38 

11'.'.ll Oeveloper at Ep1cwebsite 
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Over Alex Debruln 

Overm1j .... 

Soort werk 

Web development 

Bedrijf 

Epic 

Opleiding 

Software developer 
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Uw profiel kunt u heel snel en 

makkelijk aanpassen met een paar 

handelingen. U kunt uw eigen 

profel bekijken zodat u ziet hoe 

andere gebruikers uw profiel gaan 

zien. 
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Nieuw bericht 

Nog geen andere match gevonden. 

Bericht 
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WERKWIJZE ---

Stap voor stap 

STAP 1: Kennismaking 

We gaan het in dit gesprek erover hebben wat jij als concept hebt en of we de 

juiste skills ervoor hebben. En aan de hand van je wensen en ideeën maken wij 

een voorstel. 

STAP 2: De perfecte opzet 

Aan de hand van jou wensen en ideeën en onze expertise bouwen wij samen een 

perfecte opzet voor jouw project. 

STAP 3: Klaar voor de start 

De deadlines zijn dan bekend voor het technische en het interieur gedeelte. Je 

krijgt te leren hoe je de tools moet gebruiken. 

STAP 4: Wireframe & flow 

Jouw web/app-concept wordt tastbaar gemaakt. Hiermee wordt er laten zien hoe 

jouw app of website eruit zal zien. 

STAP 5: Klikbaar ontwerp 

Met een klikbaar ontwerp wordt er volledig getoond hoe jouw website of app eruit 

gaat zien. 

STAP 6: Werkende applicatie maken 

Wij samen zorgen voor het in kaart brengen en het uitvoeren van uw wensen en 

ideeën. 

STAP 7: Online gaan 
Het gaat live! Jouw website of app gaat nu online! 
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\ Dow-n-load ze dan nu! 

Designed & Develemend 

EPICWEBSITE 

App, bel of kom langs, de 

koffie staat klaar. U bent 

van harte welkom op ons 

kantoor in vvrc Almere. 

� G��g Ie Play

F O L LOW UW F OR M O RE AP PS 

www. face book. com/epicwebsitedesign 

KNOWHOW WE CODE & DESIGN 

www. i nstag ram .com/epicwebsite_/ 

EMAIL US 

info@epicwebsite.nl 

https://apps.apple.com/us/developer/natalie-lievens/id1333503026/
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8990060822854864187
https://www.facebook.com/epicwebsitedesign
https://www.instagram.com/epicwebsite_/
info@epicwebsite.nl

	Dating App Opbouw Pagina 1
	Dating App Opbouw Pagina 2
	Dating App Opbouw Pagina 3
	Dating App Opbouw Pagina 4
	Dating App Opbouw Pagina 5
	Dating App Opbouw Pagina 6
	Dating App Opbouw Pagina 7
	Dating App Opbouw Pagina 8
	Dating App Opbouw Pagina 9
	Dating App Opbouw Pagina 10

