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(VIRTUELE) KOFFIEDATE

Wat leuk, je komt een kop koffie drinken! Daphne neemt ruim de tijd voor de 
intake en wil je leren kennen. We kijken samen wat je huisstijl & website nodig 
heeft qua design, functionaliteit en inhoud. Aan de hand daarvan ontvang je 
binnen een week een offerte op maat. Is de offerte akkoord? Te gek! Je ont-
vangt een factuur voor de aanbetaling en dan kunnen we echt gaan beginnen!
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JIJ KRIJGT HUISWERK

Yeah, ik mag voor je aan de slag, te gek! Voor we starten hebben we eerst alle 
content nodig. Dat betekent huiswerk voor jou. No worries, ik leg je hier uit 

wat ik van je nodig heb. Als eerste vul je de bijgevoegde vragenlijst in. Daarna 
ga je aan de slag op Pinterest. Je maakt een bord aan die je met mij deelt. Op 

dit bord pin je de stijlen, kleuren en sfeer die jou aanspreekt. Denk aan logo 
voorbeelden, huisstijlen, maar ook al websites die je aanspreken.

In de ideale situatie lever je dit binnen twee weken aan.
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BRAINSTORM, SCHETSEN EN EERSTE VOORSTEL

Aan de hand van je Pinterest moodboard & vragenlijst ga ik brainstormen en 
associëren. Na ongeveer twee weken stuur ik je de eerste twee voorstellen qua 
kleuren en lettertypes. Jij geeft hier feedback op en ik ga weer naar de tekenta-
fel. Ik zet de ideeën om in eerste opzetjes voor een logo en stuur je deze door. 
We plannen een (digitaal) feedback moment om deze voorstellen te bespreken. 
Twee revisie rondes 

YES, JE HUISSTIJL IS KLAAR

Het is zover, je mag gaan shinen met je nieuwe huisstijl. Ik lever je het logo, 
submerk en elementen in verschillende bestanden aan. Je krijgt een brand 

boek in canva waarmee je je huisstijl zelf verder kunt doorvoeren. 
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