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Wij zijn Epicwebsite! 
Aangenaam! Wie ben jij? 

Epicwebsite bestaat uit een team van enthousiaste én ervaren developers. 

Wij zijn gespecialiseerd in het conceptualiseren, vormgeven en meedenken over 

de realisatie van uw webshop, website of applicatie. Onze dienstverlening houdt 

in dat u geassisteerd wordt van A tot Z. Van idee tot uitvoering. We verwelkomen 

ieder soort opdrachtgever: MKB'ers, particulieren, overheidsinstanties of 

investeerders. 

Wij zijn dé full service web & app ontwikkelaar. Wij hebben al meer dan 1200 

websites en webshop ontworpen en 35 apps opgeleverd. Al meer dan 1 O jaar 

ervaring in het realiseren van websites/ iOS- en Android applicaties, aangepast 

op ieder idee. Wordpress, Laravel, PHP, Native, react-native, flutter, iONIC, of 

Web apps. Wij zijn van alle markten thuis. Neem direct contact op met een 

developer en kom erachter wat wij voor u kunnen betekenen. 

Waar wij goed in zijn 
Onze product portfolio 

Linden 

Ug�,!g Lindenbedrijfs

kleding 

Dl Schoonheids

salon 

Schoonheids salon 

CUSTOM 

EXCLUSIVE 

Auto webshop 

0.0.K. 

Online outlet 

kleding 

KIDOKI 

Kinder kleding 

webshop 

https://epicwebsite.nl/portfolio_category/webshop/
https://onlineoutletkleding.nl/
https://schoonheids-salon.com/
https://www.lindenbedrijfskleding.nl/
https://custom-exclusive.nl/diensten/
https://kidoki.eu/


Hulp nodig bij de uitvoering? Een compleet 

goed werkende website, app of webshop? Geen 

probleem! 

Bij ons is alles mogelijk. Misschien heeft u de start van uw project al 
gemaakt, en heeft u geen inspiratie meer. Geen probleem. Wij pakken het 

indien gewenst op vanaf waar u gebleven was. Heeft u alleen een goed 

idee en zoekt u iemand voor de uitvoering? Wij staan voor u klaar. Ook 

kunnen wij uw interne informatiestromen en data reguleren. 

Kwalitatief goede web en apps op tempo 

Bij ons doet de snelheid waarmee wij leveren niets af aan de kwaliteit van 

het werk dat wij leveren. Door slim te schakelen en het optimaal inzetten 

van onze specialisten, kunnen we heel veel tijd besparen. Hierdoor kunt u 

sneller de start maken met uw nieuwe project en sneller beginnen met het 

genereren van omzet. 
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Ooit weleens gedroomd om een webshop te laten 

maken? Een eigen succesvolle webwinkel te laten 

maken, speciaal ontworpen met uw wensen. Een 

succesvolle webwinkel heeft u niet zomaar, alles 

begint bij het juiste ontwerp! 

Epicwebsite ontwikkelt webwinkels in allerlei soorten 

en maten. U krijgt bij ons een op maat gemaakt 

design. Ook het CMS gedeelte zal op uw wensen 

afgestemd worden d.m.v uw huisstijl, logo, SEO 

teksten en uw doelgroep. Wilt u een webwinkel laten 

maken? Dit kan bij Epicwebsite . 
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E-commerce is zeer uitgebreid en hier komen een paar

voorbeelden wat je ermee kan doen:

- Bij WooCommerce kan je kortingscodes aanmaken die daadwerkelijk 

korting geven.

- Door middel van de afstand, het land of het gewicht kan je bij

-commerce de verzendkosten laten berekenen.

nuit WooCommerce automatisch of te wel direct facturen 

ç -----

., . ___ 

G - ... ,. , 

M •• •• 

ogelijk om E-commerce uit te breiden ten 

ogelijkheden van Word Press. Dit kost 

een aantal voorbeelden van de 



GOEGOEDEN 

VINDBAAR 

Uw webshop beter vindbaar maken kan op meerdere manieren. Een 

van de meest bekende discipline is zoekmachine marketing, ook wel 

zoekmachine optimalisatie genoemd. Het is een online 

marketinginstrument om uw webshop beter organisch vindbaar te 

maken. Door uw webshop te optimaliseren voor zoekmachines 

kunnen potentiële klanten, door middel van zoekwoorden uw bedrijf 

veel makkelijker vinden in de organische zoekresultaten. Epicwebsite 

online marketing specialist kan uw webshop voor alle zoekmachines 

optimaliseren. 
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- Nadat een klant zijn bestelling deelt op sociaal media kan deze klant

extra korting krijgen op haar volgende bestellingen.

- E-commerce biedt producten aan met terugkerende betalingen ook

wel gezien als abonnementen.

merce heeft speciale post-nl plug-in om verzendkosten te 

m plaatjes die 360 graden kunnen draaien toe te 
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Met WooCommerce heb je uitgebreide 

betaalmogelijkheden. Je kan betalen met: 

- C red itca rd
-IDeal
- PayPal

- En veel meer

Hiervoor moet je het wel gaan koppelen en dat 

doe je bijvoorbeeld met: 

-Omnikassa
- Payment provider zoals Mollie
- Rabobank
- En veel meer
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E Commerce mogelijkheden: 

- Voorraadbeheer (Stel je voorraad in en de webshop doet de rest. 

Je ontvangt automatisch een mail als je de voorraad moet 

bijvullen)

- Boekhouding systeem (Uitgebreide rapporten overzichten van 

alles binnen de webwinkel. En je kan het inkomsten overzicht zo 

exporteren)

- Automatische factuur verzending (Facturen worden automatisch

onden naar de klant en je ontvangt ook een melding van het 
· 

l en veel meer) 



E Commerce mogelijkheden: 

- Verzending en automatische kosten berekening (Wil je 

de verzendings kosten automatisch laten berekenen aan 

de hand van de plaats, postcode of gewicht en afmeting. 

Dit is geen enkel probleem + je kan de webshop 

koppelen met postbezorgers bedrijven voor 

automatische verzending en veel meer .. )

- Betalingsmogelijkheden (iDEAL, creditcard, paypal en 

veel meer)

Kortingscode (Maak een kortingscode die je klanten 

kunnen gebruiken voor extra korting. Je kan alles tot in 

de punten bepalen, van wat de regels voor het gebruik 

is)
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WERKWIJZE VOOR OPMAAT 

GEMAAKTE WEBSHO 

Stap voor stap 

STAP 1: Kennismaking 

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

skills ervoor hebben. En aan de hand van je wensen en ideeën maken wij dan 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 komen te zien. 

STAP 6: Werkende applicatie maken 

Wij zorgen samen 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 of kom langs. 
De koffie staat voor u 
klaar. U bent van harte 
welkom op ons kantoor 

in het vvrc Almere. 

VOLG ONS VOOR MEER APPS

www.facebook.com/epicwebsitedesign 

WEET HOE WIJ CODEREN & ONTWERPEN

www. i nstag ram .com /epicwebsite_/ 

EMAIL ONS

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
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