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VEREISTEN   

TRAINING WEBSITE/WEBSHOP BOUWEN BASIS  
 

Let op! In deze training gaan we echt aan de slag om jouw eigen website te bouwen. Alleen mee kijken naar de 
training zal niet voldoende zijn om vaardigheden te ontwikkelen om zelf je website te bouwen. Zorg er daarom voor 

dat alles is aangevraagd en je goed van start kunt gaan met deze training. Alles wat je nodig hebt kun je vinden in dit 

document.   

  

Denk er goed over na wat voor website jij zou willen. Denk hierbij aan teksten, diensten/producten en wat voor 

afbeeldingen jij zou willen. Je teksten hoeven helemaal volledig geschreven te zijn, maar het is wel handig als je weet 

wat voor website je wilt bouwen.   

  

Vereisten meedoen training:  
  

Systeem vereisten  
  

- We werken met de Browser Chrome. Als je deze niet gebruikt installeer de browser Chrome hier:  

https://www.google.com/intl/nl_nl/chrome/. Heb je wel al deze browser geïnstalleerd? Zorg dan dat deze 

up-to-date is.  

- Minimum vereisten om goed mee te kunnen doen aan de training is dat je computer systeem minimaal 

gebruik moet maken van Windows 10.  

- Zorg dat je Zoom van te voren heb geïnstalleerd op je computer: https://zoom.us/download   

  

Domeinnaam en hosting aanvragen  
  

De domeinnaam is de naam van je website/webshop, bijvoorbeeld: get-in-ctrl.nl. Je URL (of webadres) wordt 

gebruikt door je bezoekers om je webshop te bezoeken, bijvoorbeeld: https://www.get-in-ctrl.nl/. Domeinen en 
URL’s horen bij elkaar, maar zijn niet helemaal hetzelfde. De domeinnaam kan je zien als het adres van je winkel en 

de URL kan je beschouwen als de route naar je winkel toe.  

  

Webhosting zorgt ervoor dat je website/webshop bereikbaar is op het internet zodat je klanten je webshop kunnen 

bezoeken. Deze heb je nodig wanneer je een website wilt gaan bouwen of e-mailadressen wilt gebruiken met je eigen 

domeinnaam.  

  

Webhosting is een dienst die ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen of andere content die je 

op je website wilt gebruiken. Hosting kan je het zien als het stuk grond/land waar jij je winkelpand op wilt bouwen.  

  

Om een website te bouwen gaan we werken met het systeem Wordpress. Bij het aanvragen van een hosting is het 

handig dat deze hostingpartij een one-click Wordpress installatie beschikbaar heeft.  

  

Een domeinnaam en hostingpakket brengt jaarlijkse (of maandelijkse) kosten met zich mee. Per hostingprovider en 

pakket verschilt dit. Voor de training kun je voor het goedkoopste WordPress hostingpakket kiezen. De kosten 

hiervan zitten niet bij de training in begrepen en moet je zelf bekostigen.  
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Dit zijn bekende hosting partijen met one-click Wordpress installatie:  

  

Hier een aantal bekende hostingpartijen:  

  

- Neostrada - https://www.neostrada.nl/   

- TransIP - https://www.transip.nl/   

- Strato - https://www.strato.nl/   

- Hostnet - https://www.hostnet.nl/   

- YourHosting - https://www.yourhosting.nl/   

- Vimexx - https://www.vimexx.nl/   

- Versio - https://www.versio.nl/   

  

* Zorg dus dat je een domeinnaam én hosting aanschaft.  

  

WordPress installeren handleidingen van de hosting  
  

- Neostrada: https://www.neostrada.nl/support/artikel/hoe-installeer-ik-wordpress.html   

- TransIP: https://www.transip.nl/knowledgebase/artikel/514-wordpress-installeren-op-

eenwebhostingpakket/   

- Strato: https://www.strato.nl/hosting/wordpress-hosting/wordpress-installatie/   

- Hostnet: https://helpdesk.hostnet.nl/hc/nl-nl/articles/360014746718-WordPress-automatisch-installeren   

- YourHosting - https://support.yourhosting.nl/support/solutions/articles/80000836534-
handleidingwordpress-installeren   

- Vimexx - https://www.vimexx.nl/help/wordpress-automatisch-via-installatron-installeren   

- Versio - https://www2.versio.nl/artikelen/356-hoe-installeer-ik-een-applicatie-via-softaculous-

zoalswordpress-joomla-magento   

  

* Mocht je niet eruit komen met de installatie, neem dan contact op met je hostingpartij. Zij zullen jou hier verder bij 
helpen.   
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