
Gefeliciteerd met je website!
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En nu gaan we aan de slag om jouw website die gedroomde look
te geven. Hier gaan we samen voor aan de slag. 

Hieronder een aantal tips die ik mee wil geven die het proces
makkelijker maken, zie het als een stappenplan.

Teksten

Foto's

Logo



Logo

Het eerste wat opvalt is natuurlijk je logo, deze krijgt een
prominente plek. Als je deze al hebt graag versturen als PNG,
JPG (JEPG) of SVG. Een PNG is de achtergrond doorzichtig, dit
maakt dat je je eigen achtergrond bepaald. JPG is een foto
bestand, met een vaste achtergrond. Een SVG geeft de beste
kwaliteit van weergave. Heb je nog geen logo, ik kan je daarbij
ook helpen (dit valt alleen niet onder de aanschaf van de
website).

PNG Transparant JPG Vaste achtergrond SVG Transparant



Hoe beter de kwaliteit van de foto’s, hoe mooier het resultaat
op de website. Toch zijn er een paar zaken waar je aan moet
denken. 

Pixels
Een foto bestaat uit pixels. Je hebt vast wel eens gezien dat
als je kleine foto’s vergroot er uiteindelijk van die vierkantjes
ontstaan. Dus graag foto’s met minimaal 1280. pixels in JPG
of WebP format. 

Portrait of landscape
Dit geldt ook voor portrait (foto in de hoogte) of landscape
(foto in de breedte). Een foto die je wilt gebruiken over de
volledige breedte van de website kan je het beste leveren in
landscape (anders krijg je weer van die vierkantjes).

MB of KB
Dan nog iets wat verwarrend kan zijn. De breedte en hoogte
van een foto zegt niets over het “gewicht” van de foto’s. Hoe
meer MB de foto heeft, hoe meer het de website zal
vertragen. Er zijn sites zoals ‘tinyjpg’ waar je de MB foto’s kan
verkleinen naar KB.

Naam foto
Geef de foto een goede naam, die een koppeling geeft aan je
onderwerp.

PortraitLandscape

Foto's

https://tinyjpg.com/


Teksten

Stuur al je teksten zonder opmaak, geef wel aan wat de titel
moet worden.
Geef ook aan waar iets geplaatst moet worden en welke foto
hoort bij welke tekst.
 
Lettertype website:
Bij het gekozen template is een standaard lettertype
uitgezocht. Dit kan op verzoek wel veranderd worden. Bij
Google fonds is er keuze uit 915 lettertypes. Dus er moet wel
wat voor je bij zitten.
Er is wel een addertje, niet alle lettertypes zijn even snel bij
het inladen van de website. Ook hier krijg je hulp om een
beter font te kiezen.

Tot slot:
Als je een grote hoeveelheid foto’s tegelijk wil versturen kan je
beter gebruik maken van WeTransfer.

Voor online fotobewerking is pixlr een goed alternatief.
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