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•	Moet	jij	gaan	nadenken	over	het	doel	 
en	de	indeling	van	je	nieuwe	website?

•	Wil	je	een	nieuwe	website	lanceren,	 
en	zie	je	op	tegen	het	hele	proces?

•	Heb	jij	opdracht	gekregen	van	je	web	designer	
om	teksten	en	beelden	te	verzamelen	voor	je	
nieuwe	website?

•	Weet	je	niet	waar	te	beginnen	en	waarop	te	
letten?

Een website opzetten is een behoorlijke klus:
-	Wat	heeft	mijn	webbouwer	nodig? 
-	Pfff,	wat	veel	werk!	 
-	Het	voelt	alsof	ik	een	scriptie	moet	schrijven... 
-	Ik	heb	een	bedrijf!	Wanneer	moet	ik	dit	doen?

Daarbij	komt	dat	een	goede	communicatie	tussen	jou	en	je	webbouwer	heel	belangrijk	is	
voor	een	soepel	lopend	proces	en		goed	eind	resultaat.	 
Als	wederzijdse	verwachtingen	duidelijk	zijn	scheelt	dat	veel	tijd	én	ergernissen.

Maak een goede start met de training ‘Mijn website & ik’
De	training	is	opgezet	om	te	zorgen	dat	je	website	echt	bij	jou	past,	en	om	jou	door	dit	 
proces	heen	te	helpen.	Met	een	kleine	groep	gelijk	gestemde	ondernemers	en	twee	trainers	
(één	specialist	op	het	gebied	van	(personal)	branding	en	ondernemersvaardigheden	en	
één	op	het	gebied	van	websites)	bouw	je	in	twee	dagen	stap-voor-stap	aan	een	consistente	
uitstraling	en	inhoud	van	je	website.	
Op	een	leuke,	praktische	en	doelgerichte	manier.	Denk	aan	een	Personal	Branding	 
statement,	het	bepalen	van	kleurstelling	en	‘tone-of-voice’.	Het	schrijven	van	(SEO)	teksten	
vanuit	jouw	Personal	Branding	statement,	kiezen	van	beeldmateriaal	en	meer...

Wat levert deze training jou op? 
Het	fundament	van	je	website:	goede	teksten,	beelden	en	een	‘look-and-feel’	die	aansluit	 
op	wie	jij	bent	als	ondernemer.	Jij	kunt	aan	het	eind	van	de	training	complete	informatie	 
verzamelen	om	zelf	een	website	te	bouwen,	of	dit	door	een	professional	of	iemand	anders	 
te	laten	doen.	Voor	de	vijf	belangrijkste	pagina’s	heb	je	de	inhoud	zelfs	al	klaar!

Omdat	je	twee	dagen	vol	focus	aan	de	slag	gaat,	kom	je	als	drukke	ondernemer	niet	in	de	
verleiding	om	deze	klus	steeds	voor	je	uit	te	schuiven	door	andere	werkzaamheden	voor	te	
laten	gaan.	Klinkt	dat	bekend?	



Het programma: 
Op	dag	1	bepalen	we	het	doel	en	de	structuur	van	de	website:	wat	wordt	de	inhoud	van	 
de	belangrijkste	pagina’s?	We	gaan	werken	vanuit	je	Personal	Branding	en	leggen	onder	
andere	uit	hoe	je	mensen	met	de	juiste	zoekwoorden	naar	je	website	lokt.	

Op	dag	2	duiken	we	dieper	in	de	website	zelf.	We	bepalen	de	juiste	indeling	van	de	 
belangrijkste	pagina’s	van	je	website	en	maken	waardevolle	content,	zowel	in	tekst	als	in	
beeld.		Omdat	je	ook	foto’s	van	jezelf	nodig	hebt	voor	je	website	en	Social	media,	geven	we	
tips	hoe	je	zelf	leuk	op	de	foto	(of	op	video)	komt,	in	spontane	situaties	of	tijdens	een	shoot	
met	een	fotograaf.

Het doel: 
Aan	het	eind	van	de	training:
•	Weet	jij	welke	informatie	nodig	is	om	zelf	een	website	te	bouwen,	of	dit	door	een	profes-
sional	of	iemand	anders	te	laten	doen.	

•		Heb	jij	voor	de	5	belangrijkste	pagina’s	de	inhoud	compleet.	Van	SEO-proof	teksten	tot	
geoptimaliseerd	beeldmateriaal.

•	Kun	jij	jouw	websitebouwer	informatie	te	geven	over	de	‘look-and-feel’	van	je	toekomstige	
website	op	basis	van	persoonlijke	waarden	en	kwaliteiten.	

•	Kun	je	jouw	online	en	offline	uitstraling	vormgeven	vanuit	je	Personal	Branding	statement.	
•	Kun	je	het	doel,	de	doelgroep,	en	hun	pijnpunten	benoemen,	en	de	oplossingen	die	jij	hen	
te	bieden	hebt.	

•	Weet	je	hoe	je	SEO-geoptimaliseerde	teksten	schrijft	voor	je	website,	zodat	je	een	grotere	
kans	hebt	om	gevonden	te	worden.	

•	Kun	je	geschikt	beeldmateriaal	verzamelen	en	deze	beelden	optimaliseren	voor	je	 
website.	Hierbij	gebruik	makend	van	eigen	foto’s	en/of	stockfoto’s.	

•	Weet	jij	hoe	je	voortaan	leuker	op	foto’s	en	op	video	komt,	welke	positie,	houding,	kleuren	
en	kleding	handig	zijn	voor	fotoshoots.

De trainers:

Riet de Vlieger	is	eigenaar	van	Image	Companion.	Zij	heeft	sinds	
1999	meer	dan	2.000	vrouwen	geholpen	hun	impact	te	vergroten,	
en	meer	op	waarde	geschat	te	worden.	Voor	ondernemers	biedt	zij	
het	Zakelijk	Succes	Programma	aan,	waarin	zij	door	haar	kennis	en	
ervaring	jou	als	beginnend	of	ervaren	professional	goed	kan	helpen	
je	bedrijf	(weer)	succesvol	te	laten	zijn.	Schrijven	voor	het	internet	en	
SEO	zijn	daarin	belangrijke	elementen.	www.imagecompanion.nl

Krista de Heer	is	eigenaar	van	Belliz.	Bij	haar	kun	je	terecht	voor	de	
vormgeving	van	onder	andere	je	logo	en	huisstijl	en	het	ontwerp	en	
bouw	van	je	website.	Zij	weet	door	ervaring	als	geen	ander	hoe	 
belangrijk	de	communicatie	tussen	ondernemer	en	webdesigner	is.	
En	wat	je	als	ondernemer	kunt	doen	om	het	proces	zo	prettig	moge-
lijk	te	laten	verlopen.	www.belliz.nl

Riet	en	Krista	hebben	elkaar	jaren	geleden	ontmoet	bij	het	netwerk	
van	Bites	&	Business.	Er	was	direct	een	klik	en	dat	resulteerde	in	een	
samenwerking	voor	de	realisatie	van	de	opleidingsboeken	van	Riet.	
Deze	samenwerking	verliep	zo	goed,	dat	ze	besloten	hebben	om	hun	
krachten	te	bundelen	in	deze	training.



De praktische details:
 
Wanneer:	donderdag	13	oktober	en	donderdag	20	oktober	2022	van	10	-	17	uur

Waar:	Zalencentrum	Swaenswijk,	Jongkindt	Coninckstraat	2b,	2406	AP	Alphen	aan	den	Rijn

Prijs:	€	595,00	excl.	BTW,	incl.	broodjeslunch	en	koffie	en	thee	op	beide	dagen	

Voor snelle beslissers:	tot	11	september	geldt	er	een	vroegboekkorting	van	€	100,00	excl.	BTW

Voor	deze	training	gelden	de	trainingsvoorwaarden	zoals	bijgevoegd	in	dit	document.

Hebben wij een klik? 
Meld	je	dan	direct	aan:	 
https://leiderschapophakken.plugandpay.nl/checkout/mijnwebsiteenik

T R A I N I N G  &  T O O L S

Deze	training	is	een	samenwerking	tussen:
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Onderstaande trainingsvoorwaarden vormen samen met het digitale inschrijfformulier of het 

inschrijfformulier dat in de opleidings- of trainingsbrochure is opgenomen, de trainingsovereenkomst van 

Image Companion. Onder "training" wordt verstaan: live training, en opleiding/training via online kanalen 

zoals teleseminars, webinars. 

Door (online) aanvinken dat men akkoord gaat met de trainingsvoorwaarden, of door verzending en/of ondertekening 

van het inschrijfformulier aan Image Companion, verklaren de contractant (degene die de betalingsverplichting op zich 

neemt) en de deelnemer (degene die het trainingsprogramma daadwerkelijk volgt) de bijgevoegde 

trainingsvoorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beschrijven de rechtsverhouding tussen de 

deelnemer, de contractant en Image Companion, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

Inschrijfvoorwaarden 

Door toezending van het inschrijfformulier verplicht de contractant zich tot het betalen van het volledige 

trainingsbedrag. De inschrijving van deelnemer dient vergezeld te gaan van een aanbetaling. Indien (een deel van) de 

aanbetaling niet restitueerbaar is, is dit in de cursusbrochure aangegeven. Image Companion stuurt de contractant cq 

deelnemer een bevestiging van deelname online of per email en een factuur. 

Na toezending van de bevestiging behoudt Image Companion zich het recht voor de deelnemer alsnog van deelname 

uit te sluiten indien deze niet aan de gestelde trainingseisen voldoet of de betaling op de factuur uitblijft.  

Image Companion heeft tevens te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmelding een training te annuleren. In dit 

laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht, via email, schriftelijk of 

telefonisch, waarna hun verplichtingen vervallen. Deelnemer heeft de gelegenheid de aanmelding te laten 

voortbestaan voor de eerstvolgende training, mits deelnemer akkoord gaat met de voorgestelde trainingsdata en 

eventuele gewijzigde tarieven / voorwaarden.  

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een training, geldt de ontvangstdatum van 

het inschrijfformulier als selectiecriterium. Als tweede criterium geldt het naleven van de betalingstermijn.  

In beginsel verplicht Image Companion zich, bij acceptatie van een inschrijving, een training volgens het 

trainingsprogramma ten uitvoer te brengen. Image Companion behoudt zich het recht voor het trainingsprogramma of 

traininglocaties tussentijds te wijzigen.  

Prijzen en betalingsvoorwaarden 

De op de website en in deze voorwaarden vermelde bedragen van Image Companion zijn exclusief 21% BTW  

Image Companion hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum of - indien de (online) inschrijving 

binnen 14 dagen voor de start van de training geschiedt - een betaling per omgaande.  

De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te 

worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van Image Companion vervalt niet als de 

deelnemer aan de training de bijeenkomst cq live teleseminar of webinar niet bezoekt.  

Wordt een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan stuurt Image Companion een betalingsherinnering. 

Wordt daarna nog niet betaald, dan geeft Image Companion de vordering uit handen aan een incasso bureau. Alle 

kosten die hiermee samenhangen alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum komen voor 

rekening van de contractant.  

Image Companion behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de 

training. Indien de levering conform de trainingsovereenkomst is aangevangen door middel van het bijwonen door de 

deelnemer van de bijeenkomst, dan behoudt Image Companion zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de 

overige bijeenkomsten te weigeren bij het uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. 

Materiaal en verdere informatie/communicatie over het onderwerp van de training worden pas uitgewisseld als de 

betaling voor de training is voldaan.  



Trainingsvoorwaarden | © Image Companion                                                                    …………            2 

Annuleringsvoorwaarden 

Na inschrijving heeft contractant / deelnemer zeven dagen bedenktijd; binnen deze periode kan deelname kosteloos 

worden geannuleerd. Na de 7 dagen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:  

Een deelnemer / contractant kan kosteloos annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de start van de eerste sessie, 

module of trainingsdag. Daarna kunnen alleen niet-gestarte modules (indien van toepassing) kosteloos worden 

geannuleerd, steeds tot 4 weken voor aanvang van de betreffende module, sessie of trainingsdag.  

Binnen de termijn van 4 weken voorafgaand aan de eerste sessie, module of trainingsdag dient 400,- te worden 

voldaan. Het is ook toegestaan iemand anders in de plaats van de oorspronkelijke deelnemer te laten deelnemen. Dit 

dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training aan Image Companion te worden gemeld. Image Companion 

berekent hiervoor € 25,00 administratie kosten. De nieuwe deelnemer dient aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. 

Besluit een deelnemer zijn/haar opleiding te onderbreken, dan biedt Image Companion de mogelijkheid de opleiding 

voort te zetten in een volgende cursus. Het volledige programma dient binnen 18 maanden te worden afgerond. Duurt 

het langer voordat het programma wordt afgerond, dan treden na deze 18 maanden automatisch de op dat moment 

geldende voorwaarden in werking. Eventuele verhogingen in het dagtarief van een training en materiaalkosten zullen in 

rekening worden gebracht en dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan. 

Besluit de deelnemer zijn/haar opleiding af te breken voordat deze is afgerond, dan dienen alle cursusdagen die zijn 

gevolgd te worden betaald alsmede de cursusdagen die binnen een termijn van 4 weken na het moment van melden 

van het afbreken van de studie staan ingepland. Het is voor deelnemers dan ook belangrijk Image Companion zo snel 

mogelijk (schriftelijk) op de hoogte brengt van een dergelijke beslissing, om recht op een zo hoog mogelijke restitutie te 

hebben.   

Op de bedragen van restitutie brengt Image Masters een bedrag in mindering voor administratiekosten:  

Bij een te restitueren bedrag tot € 250 berekenen wij € 25,00; van € 250 - €  1.000  berekenen wij € 50,00 ; bij restitutie 

van een bedrag dat hoger is dan €  1.000  berekenen wij € 100,00  administratiekosten.  

Overlijden of ziekte 

In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de training eindigt de overeenkomst op de dag van 

overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van trainingsbijeenkomsten die in het 

verleden plaatsvonden. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en 

verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Betaalde 

bedragen worden gerestitueerd, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de 

overeenkomst. Deze bepaling geldt niet in geval van plotselinge ziekte van korte duur. Is een deelnemer in verband met 

ziekte niet in staat een trainingsdag bij te wonen, dan dient deelnemer met de docent te overleggen hoe, waar en 

wanneer deze dag kan worden ingehaald, en of dit consequenties heeft voor het vervolg van de opleiding. Eventueel 

kan de deelnemer in de eerstvolgende cursus de training vervolgen.  

Auteursrecht en eigendomsrecht 

De trainingskosten omvatten ook studie/trainingsmateriaal. Het copyright en eigendomsrecht behoren toe aan Image 

Companion of derden. Niets uit het studie/trainingsmateriaal van Image Companion mag worden vermenigvuldigd, 

opgeslagen in een gegevensbestand of worden gepubliceerd in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Image Companion of de houder van het Copyright. Het is aan deelnemer niet toegestaan het 

studie/trainingsmateriaal van Image Companion aan derden ter beschikking te stellen.  

Privacy en communicatie  

De gegevens van de deelnemers aan trainingen worden door Image Companion  vertrouwelijk behandeld en worden 

slechts gebruikt voor het doel waartoe de informatie werd verstrekt. 
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