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Algemeen
Logo
U kunt uw logo en uw favicon hier aanpassen Voor de beste resultaten moet uw logo ten 
minste 50px breed en 50px hoog zijn. Uw favicon moet 50px bij 50px zijn. 

Typografie
U kunt het algemene lettertype van uw website hier kiezen. Selecteer het lettertype voor uw 
kop en voor de tekst. 

U hebt ook een paar opties voor uw tekstkleur.

Menu tekstkleur: hiermee stelt u de kleur van de tekst van het hoofdmenu, het submenu en de 
sociale iconen in de voettekst in. 

Belangrijkste tekstkleur: met deze optie stelt u de kleur van de algemene tekst op uw website 
in. 

Kleur koptekst: hiermee stelt u de kleur van iedere sectietitel in. Bijvoorbeeld: paginatitel, 
categorie, zoekbanner, etc. Zorg ervoor het contrast met de “achtergrondkleur van de 
koptekst” groot genoeg is





Branding
In de brandingsectie kunt u de kleur kiezen die wordt gebruikt als accentkleur in de hele 
website.

Achtergrond
In de achtergrondsectie kunt u de belangrijkste functies van uw website instellen. 

Achtergrondafbeelding: deze afbeelding wordt de achtergrond van de homepage. Hij wordt 
ook weergegeven achter de navigatie en de voettekst. 

Achtergrondkleur: is de kleur van de achtergrond die wordt gebruikt op uw website. 

Achtergrondpositie: is de positie van de afbeelding die u hebt geüpload. 

Achtergrond herhalen: u kunt ervoor kiezen om de achtergrond te herhalen en zo een patroon 
te creëren.

Koptekst achtergrondkleur: deze kleur wordt gebruikt als achtergrondkleur voor de meeste 
koptekstsecties van uw website. Zorg ervoor dat het contrast met de “koptekstkleur” groot 
genoeg is



Homepage
Hier kunt u uw homepage personaliseren zodat deze van u wordt.

Bedrijfsoverzicht
Een van de eerste dingen die de gebruikers zullen zien is uw bedrijfsoverzicht. Geef het een 
mooie titel en een korte beschrijving om de aandacht te trekken. 

Oproep tot actie
Uw homepage heeft 3 oproepen tot actie. Voor elk hiervan moet u wat opschrijven. 

Titel: Dit wordt de titel van uw oproep tot actie

Tekst: Geef een korte beschrijving zodat gebruikers meer willen weten en op de link zullen 
klikken

Knopbenaming: de tekst die op de knop staat. 

URL: dit is de URL van de pagina waar de gebruiker naartoe wordt geleid zodra hij op de 
knop heeft geklikt



Winkel

Contactinformatie
Contactgegevens

Telefoonnummer: Dit is het hoofdtelefoonnummer van uw bedrijf. Dit wordt weergegeven in 
de navigatiebanner en in de voettekst. 

Google map

Adres: dit adres wordt gebruikt om uw bedrijf weer te geven op de Google Map van de 
contactpagina.

API-sleutel: De API-sleutel is nodig voor de werking van de Google Map. Als u geen API-
sleutel hebt, verschijnt de kaart na een paar verzoeken niet meer. U kunt uw API-sleutel 
genereren door op deze link te klikken: http://bit.ly/2gaNUDG 

Functies
Er zijn een paar functies die u op uw website kunt activeren of deactiveren. 

http://bit.ly/2gaNUDG


Newsletter: De functie newsletter activeren zodat de gebruiker zich kan abonneren op uw 
newsletter. De newsletter verschijnt in de voettekst. 

Beoordelingen: Laat gebruikers beoordelingen geven over uw product. Zij kunnen uw 
product met vijf sterren beoordelen en een commentaar schrijven. U kunt beoordelingen 
weergeven of verbergen activeren of deactiveren. 

Tags Homepage: Hiermee activeert of deactiveert u het blok “Snel bestellen via tag” op de 
homepage. 

Voorrraadniveau weergeven: met deze functie kunt u het aantal artikelen weergeven dat op 
dit moment op voorraad is. Indien gedeactiveerd, wordt alleen weergegeven of het 
beschikbaar is zonder het aantal.



Sociale media
U kunt links toevoegen voor alle sociale media. De iconen met links worden automatisch 
weergegeven in de voettekst van de website.
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