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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 
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Waar zijn wij goed in 
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. 
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Met trots 

Maatschappelijk verantwoord! 
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Gebruikersnaam 

Wachtwoord 

Create account 

Creote Account 

MEL. E 

Via een app bent u voor uw klanten 

dag en nacht bereikbaar. U hoeft 

natuurlijk niet zelf heel de dag 

achter een computer te zitten want 

de app doet het werk voor u. Een 

app laten maken is dus een pri 

onderdeel van uw bedrijf o 
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Hossein Hossein 

designer@epicwebsite.nl 

Bewerken 

<; Home 

0.. Vind een rit 

8 Plaats en rit

� Locatie beheren 

t!J Uitloggen 
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U heeft misschien al een idee van hoe uw toekomstige 

app eruit moet komen te zien. We horen dit dan ook 

graag want uw wensen staan bij ons centraal. 

Uiteraard zullen we uw idee ook voorzien van advies 

op het gebied van design en gebruiksvriendelijkheid. 

Door onze ervaring weten we hoe een app zo 

functioneel mogelijk ingedeeld kan worden en waar de 

gebruiksvriendelijkheid altijd een van de belangrijkste 

punten is. 
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Zoeken 

Zoekwoord Il 
Categorie 
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Soort 
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What to Do lf Working Out Is Killing Your Knees 
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PERSONAL 

TRAINER 

Over ons 

Contact Ons 

Privacy en voorwaarden 

OOOQ 

Change Longuoge 

Update 
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Opties 

OVER ONS 

Help 

Hossein Hossein 

Algemene voorwaarden 

Privacybeleid 

licenties 

Uolloggen 
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Met een app wilt u natuurlijk veel mensen 

bereiken. Dat betekend dan ook dat uw 

app voor een aantal platforms geschikt 

moet zijn. Bezoekers kunnen gebruik 

maken van uw app op smartphone of 

tablet, maar er zit natuurlijk ook nog 

onderscheid in besturingssystemen. Bij 

Epicwebsite hebben we ontwikkelaars 

die gespecialiseerd zijn op alle platforms 

waardoor u een app krijgt die werkt bij 

elke klant. We zijn gespecialiseerd in 

Android en iOS (iPhone en iPad), maar 

ook in een webapp gebouwd in HTML5. 



We bieden onze diensten en service 

aan met de hoogste kwaliteit en 

daar betaald u zeker niet de 

hoofdprijs voor. Vraag vandaag nog 

een vrijblijvende offerte aan en voor 

vragen staan we altijd open. 
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Hossein Hossein 

Opties 

OVER JOU 

M 1n voorkeuren 

VERIFICATIE 

Ver fleer miJn legitimat,ebewijs 

designer@epicwebs,te.nl 

AUTO 

Voeg min auto toe 

Mercedes-Benz 
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Movie (to send a movie) 

Physical Post 

€5.80 
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< Privacy en voorwaarden 

Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Koslen in geval van herroeping 

Artikel 8 - Uitsluiting herroeplngsrecht 

Artikel 9 - De prijs 

Artikel 10 -Conformiteit en garantie 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

Artikel 12 - Ouurrransacties: duur, opzegging en 
verlenging 

Artikel 13 - Betaling 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

Artikel 15 - Geschillen 
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Super-Easy Barbacoa & Jicama Tacos 

Prep these k>w-carb tacos up to five days in advance for 
hassle-free eating. 



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 er 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! 



Designed & Develemend 

EPICWEBSITE 

App,bel ofkom langs,de 

koffie staat klaar. U bent 

van harte welkom op ons 

kantoor in WTC Almere. 

FOLLOW UW FOR MORE APPS 

www.facebook.com/epicwebsitedesig n 

KNOWHOW WE CODE & DESIGN

www.instagram.com/epicwebsite_/ 

EMAIL US 

info@epicwebs ite. n 1 
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