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► 

Op de achterzijde vindt u 

onze nieuwste producties 

E-mail versturen in uw huisstijl 

Veel bedrijven voegen een zogenaamde 

e-mailhandtekening toe aan elk bericht dat zij 

versturen. In de e-mailhandtekening staat een 

afsluiting van het bericht (bijvoorbeeld�Met 

vriendelijke groet�), de naam van de afzender, 

de bedrijfsnaam, een aantal contactgegevens 

zoals telefoonnummer en website en vaak 

wordt ook een logo en/of slogan opgenomen. 

De e-mailhandtekening maakt het eenvoudig 

om op verschillende manieren in contact te 

komen met de afzender. Daarnaast kunt u een 

e-mailhandtekening gebruiken om ontvangers 

te wijzen op speciale acties of andere wetens-

waardigheden. 

 

Huisstijl 

Vaak wordt een e-mailhandtekening 

uitgevoerd in de huisstijl. Te denken valt aan 

het overnemen van de kleuren en het 

lettertype. In de meeste situaties is het 

voldoende om een visitekaartje aan te leveren 

waarna we een e-mailhandtekening in 

dezelfde stijl ontwikkelen. 

 

Ontwerp 

Bij het ontwerpen van e-mailhandtekening 

nemen we niet zomaar de lay-out van het 

briefpapier of visitekaartje over: bij e-mail is 

het bericht het belangrijkste en dit dient dan 

ook bovenaan te staan. Onderaan is plaats 

voor de e-mailhandtekening. Onderstaand 

treft u enkele voorbeelden aan. We maken 

graag een vrijblijvend voorstel zodat u uw 

potentiële e-mailhandtekening kunt bekijken.  

 

Disclaimer 

Desgewenst kunt u een disclaimer toevoegen 

aan uw e-mailhandtekening. Met een 

disclaimer vrijwaart de afzender zich van 

aansprakelijkheid voor 

onjuistheden en/of 

onvolledigheden. Dankzij 

de disclaimer kunnen geen 

rechten aan het bericht en 

de eventuele bijlage(n) 

ontleend worden. Ook is 

het gebruikelijk dat in de 

disclaimer staat dat het bericht alleen bestemd 

is voor de geadresseerde(n) en verwijderd dient 

te worden als de e-mail bij derden terecht 

komt. Bij bijvoorbeeld advocaten, notarissen en 

de financiële wereld is het aan te raden een 

dergelijke disclaimer te gebruiken. 

 

Geringe kosten 

Voor het eenmalige bedrag van � 90 excl. BTW 

beschikt u al over een e-mailhandtekening in 

uw huisstijl. De e-mailhandtekening wordt 

geleverd inclusief een korte installatiewijzer 

voor Microsoft Outlook en Outlook Express 

waarin in enkele eenvoudige stappen wordt 

uitgelegd hoe u de handtekening in gebruik 

neemt. Mocht u de e-mailhandtekening ook 

aan uw medewerkers willen aanbieden, dan 

leveren we deze zonder extra kosten aan. 

 

Nieuwsbrief 

Een andere interessante mogelijkheid is het in 

gebruik nemen van een elektronische nieuws-

brief zodat u uw relaties op een moderne en 

voordelige manier op de hoogte kunt houden. 

U heeft geen kosten meer voor drukwerk en 

verzending per post. Bovendien kunt u de 

nieuwsbrief personaliseren. Mocht u interesse 

hebben, dan informeren we u graag over de 

mogelijkheden. 

Veel organisaties gebruiken e-mail aangezien het een snel en effectief communicatie-

middel is. Vaak laat de vormgeving echter te wensen over. In tegenstelling tot brieven 

zijn e-mails vaak niet uitgevoerd in de huisstijl. Dat is jammer aangezien een opvallend 

alternatief beschikbaar is, namelijk e-mailbriefpapier. 

Verhuizing 

Gezien de aanhoudende groei 

van Whirlwind Internet was de 

tijd aangebroken om een 

nieuw onderkomen te zoeken. 

Vandaar dat we begin juli 

verhuisd zijn naar een nieuwe 

locatie in Uden. 

 

Op de eerste etage van het 

nieuwe kantoor beschikken we 

over alle faciliteiten om u 

optimaal van dienst te zijn. 

Daarnaast is Uden goed 

bereikbaar dankzij de 

nabijgelegen A50. 

 

Mocht u in de buurt zijn, dan 

bent u uiteraard van harte 

welkom. Belt u even van 

tevoren? De koffie staat klaar. 

 

Onderstaand treft u ons 

nieuwe bezoekadres aan. 

Overigens zijn het postadres en 

het telefoon- en faxnummer 

hetzelfde gebleven. 

mailto:info@whirlwind.nl


Wist u dat... 

▪ ...er bedrijven zijn die tele-

fonisch op agressieve wijze en 

onder een valse reden domein-

namen verkopen? Zij bellen op 

met de mededeling dat een 

poging tot domeinkaping is 

gesignaleerd. Vaak wordt 

gezegd dat iemand bij-

voorbeeld uwbedrijf.com wil 

registreren terwijl u 

uwbedrijf.nl in bezit heeft. Om 

te voorkomen dat uw naam 

door een ander gebruikt 

wordt, biedt de beller de 

domeinnaam uwbedrijf.com 

tegen een hoog tarief aan. We 

raden u sterk aan niet in te 

gaan op dit aanbod. Mocht u 

het zekere voor het onzekere 

willen nemen, dan kunt u 

contact opnemen waarna we 

de situatie bekijken en 

eventueel de genoemde 

domeinnaam tegen geringe 

kosten vastleggen. 

 

▪ ...er ook oplichting plaats-

vindt door bedrijven die zich 

voordoen als de uitgever van 

de telefoongidsen? Het is aan 

te raden dergelijke facturen 

goed te bekijken voordat u 

deze betaalt. Het gaat namelijk 

om dure vermeldingen waar u 

niets aan heeft. De werkelijke 

telefoongidsen worden 

uitgegeven door De Tele-

foongids BV. 

 

▪ ...Google Analytics sinds 

enkele weken vernieuwd is? 

Google Analytics is een 

statistiekenpakket voor web-

sites waarmee u inzicht heeft in 

het gebruik van uw website. 

Google biedt Analytics 

kosteloos aan. Sinds de update 

worden de bezoekers-

statistieken nog duidelijker 

gepresenteerd. Bovendien is 

Google Analytics interessant als 

u gebruikmaakt van AdWords, 

het advertentiesysteem van 

Google. Maakt u nog geen 

gebruik van Analytics? 

Desgewenst integreren we 

Analytics in uw website zodat u 

over allerlei waardevolle 

gegevens beschikt. 

Nieuwe websites opgeleverd 

Autoschade Leo Brans 

Voor autoschadeherstelbedrijf Leo Brans 

hebben we in samenwerking met Opus-X, een 

bureau dat onder andere webteksten schrijft, 

een frisse website ontwikkeld die volledig 

aansluit op de huisstijl. De website geeft een 

beeld van het bedrijf en de werkzaamheden, 

antwoorden op vaak gestelde vragen en de 

bezoeker kan zich in de fotogalerij overtuigen 

van het vakmanschap. 

www.leobrans.nl 

 

 

CombiTekst 

CombiTekst is een tekstbureau in Amsterdam 

dat teksten schrijft, redigeert en corrigeert. Het 

bureau is gespecialiseerd in webteksten, ghost-

writing, onderzoeksjournalistiek, tijdschrift-

journalistiek en persberichten. Op de website 

staat informatie over de tekstschrijvers, het 

brede werkgebied en referenties. Door middel 

van voorbeeldartikelen wordt een goed beeld 

gegeven van de mogelijkheden. 

www.combitekst.nl 

 

 

Projectmanagement 2027 

In opdracht van Hogeschool Utrecht hebben 

we onlangs de website www.pm2027.nl 

opgeleverd. De website gaat over een onder-

zoek van het Kenniscentrum Innovatie en 

Business naar de rol van de projectmanager 

over 20 jaar. De uitkomst van het onderzoek is 

interessant voor projectmanagers, hun 

omgeving en voor organisaties die daarvoor 

opleiden. Deelnemers van het onderzoek 

kunnen op de website een online enquête in-

vullen. De uitkomsten van de enquête worden 

verwerkt in het onderzoek. 

www.pm2027.nl 

 

Uitgeverij HobbyHandig 

HobbyHandig geeft diverse hobbytijdschriften 

uit, waaronder het gelijknamige blad Hobby-

Handig, Creatief met Foto�s en Trend Creatief. 

De eerste stap was het vernieuwen van de 

website van HobbyHandig. De website is 

volledig herzien en is nu database-gestuurd. 

Bezoekers kunnen onder andere digitaal door 

het blad bladeren en de inhoud van de 

nieuwste en voorgaande edities bekijken.  

Andere nieuwe zaken zijn de HobbyPedia, een 

online encyclopedie met hobbytermen, de 

HobbyAgenda met data van onder meer 

beurzen, het HobbyBlog van de uitgever en 

een HobbyForum waarmee de lezers van het 

blad kunnen communiceren en werkstukken 

uitwisselen. Daarnaast hebben we de 

webhosting van de online shop van Hobby-

Handig overgenomen waardoor deze nu veel 

sneller is. Momenteel werken we aan de 

overige websites van de uitgeverij. 

www.hobbyhandig.nl 

 

 

Alzio 

Alzio biedt een uniek concept aan 

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) van onder 

meer appartementencomplexen en bedrijfs-

verzamelgebouwen. Alzio neemt de VvE�s zo 

veel mogelijk rompslomp op onder andere 

bestuurlijk en administratief gebied uit 

handen. 

De door ons ontwikkelde webapplicatie Mijn 

Alzio is een belangrijk onderdeel van het 

concept. Mijn Alzio is namelijk een verzamel-

plaats van alle relevante gegevens van en voor 

de VvE en haar leden. In Mijn Alzio worden 

onder andere alle gegevens van de bewoners / 

gebruikers, notulen van vergaderingen en 

financiële bestanden opgeslagen. Naast de 

website en Mijn Alzio hebben we ook het logo, 

briefpapier, visitekaartjes, muismatten, flyers 

en dergelijke ontworpen en gerealiseerd. 

www.alzio.nl 
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