
Website thema’s
Brochure

Concapps biedt 8 verschillende thema’s aan voor uw website. Alle the-
ma’s zijn opgebouwd uit dezelfde bouwstenen, toch heeft elk thema 

een anderen uitstraling. In deze brochure worden de verschillen en de 
voordelen van elk thema uitgelicht. Hopelijk helpt de brochure u bij het 

kiezen van het juiste thema voor uw website.



Thema 1 Thema 2 Thema 3

Thema 4 Thema 5 Thema 6

Thema 7 Thema 8

Hier ziet u de homepage van de 8 verschil-
lende thema’s.  Zoals je ziet hebben we 

verschillende thema’s, deze worden op de 
volgende pagina’s verder toegelicht.  

 
De thema’s zijn in 2 categorien verdeeld:

 
- Multi page design (thema 1, 2, 3, 5, 6 & 8)

- One page design (thema 4 + 7)



Thema 1

Homepage

Live websites

Een design met kleur en foto’s. De 
actieblokken krijgen allemaal een 
gloed. De slider beweegt mee met 
de grootte van het beeldscherm, 
waardoor het design er levendi-
ger uitziet. Dit is niet alleen bij de 
homepage maar ook bij de andere 
bouwstenen zoals een tekstpagina 
en een lijstpagina. 

Een thema die voor verschillende 
doeleinden gebruikt kan worden. 

www.swim-city.nl
www.ingedebruijnzwembad.nl
www.cuvo.nl
www.dekorte.nl

Multi page design

Thema 2

Homepage

Live websites

Een thema met waarin de 
foto’s en actieblokken goed 
uitkomen. Ook is bovenaan de 
‘informatie aanvraag’ button 
goed te zien. De pagina heeft 
een vaste breedte, waardoor 
alleen de achtergrond schaalt 
en de foto’s er op elk scherm-
formaat goed uitzien. 

Dit thema kan ook gebruikt 
worden voor vreschillende 
doeleinden.
 

www.dedoesfitness.nl
www.lifestylesneek.nl
www.parkzicht16hoven.nl

Multi page design



Thema 3

Homepage

Live websites

Een thema waarin ook de foto’s 
weer goed zichtbaar zijn. Ook het 
menu wordt duidelijk weergege-
ven. De fotoslider beweegt mee 
met de grootte van het beeld-
scherm, waardoor het design er 
levendiger uitziet. Dit is niet al-
leen bij de homepage maar ook bij 
de andere bouwstenen zoals een 
tekstpagina en een lijstpagina. 

Een thema dat ook weer voor 
meerdere branches gebruikt kan 
worden.

www.lierdal.nl
www.fit2move.nl
www.basisschoolslingertouw.nl

Multi page design

Thema 4

One page design

Live websites

Thema 4 is een one page design. Dat wil zeggen dat 
alle informatie op een pagina staat, en je niet hoeft te 
klikken voor een andere pagina.  

Het is fijn lezen omdat men niet hoeft te klikken voor 
hun informatie maar door de informatie heen kan 
scrollen. Er is wel een menubalk links die je naar de 
juiste plek op de pagina brengt. Ook wordt er in het 
midden een actiebutton weergegeven.

Het is met name geschikt voor bedrijven die zich willen 
voorstellen, het is minder geschikt voor bedrijven die 
veel informatie op hun site kwijt willen. 

www.uitvaartzorgabc.nl
www.vanhamond-uitvaart.nl
www.memorans.nl



Thema 5

Homepage

Live websites

Ook bij thema 5 zijn de foto’s en 
actieblokken weer opvallend. Wat 
anders is aan dit thema is het 
menu blok dat aan de linkerkant 
staat en niet bovenin. 

thema 5 kan ook weer voor ver-
schillende doeleinden gebruikt 
worden.

www.sportcentrumomnia.nl
www.vangesseluitvaart.nl
www.basic-uitvaartzorg.nl

Multi page design

Thema 6

Homepage

Live websites

Thema 6 is ons nieuwste thema, 
een fijn design voor de ogen. 
Het maakt ook weer gebruik 
van de foto’s en actieblokken 
maar er zijn minder andere 
elementen gebruikt om dit 
mooi weer te geven. 

Wat speciaal is aan dit ontwerp 
is dat het een ‘volg ons op 
social media’ balk heeft, wat de 
andere thema’s niet hebben.
 

www.uitvaartcity.nl

Multipage design



Thema 8

Homepage

Live websites

Thema 8 is een thema  die 
ook  opvalt door de kleuren en 
foto’s. Het design gaat uit van 
een vaste breedte, waardoor 
je op de achtergrond een kleur 
of foto kan plaatsen. Bekijk de 
livewebsites hieronder om een 
indruk te krijgen.

Het thema kan ook weer ge-
bruikt worden voor verschil-
lende branches. 

www.uitvaartzorgbas.nl
www.vandenheuveluitvaartzorg.nl
www.spatium.nl
www.puuruitvaart.nl

Bouwstenen

Thema 7

One page design

Live websites

Thema 7 is ons tweede one page design. Verschillend 
met thema 4 is dat het beginscherm een grote foto is 
met het logo. Het oogt rustiger, ook wordt dit design 
over de hele breedte van het scherm weergegeven. 
Het menu is verstopt in een hamburger bovenin. 

Het one page design is vooral geschikt voor bedrijven 
die zich willen voorstellen en niet al te veel informatie 
op hun site willen hebben. Zoals festivals en restau-
rants. 

www.hippehappenfestival.nl
www.afterburn.be
www.dekeukenvanhegge.nl
www.hupsate.nl
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Page Design
   Multi Page Design
   One Page Design

Menu
   Links
   Bovenin
   Hamburger

Fotoslider
   Vaste breedte
   Schaalt mee met      
   scherm

 

Actiebuttons

Zoals te zien was bij alle 8 de thema’s was dat ze allemaal gebruik maken van dezelfde 
bouwstenen en allemaal foto’s en actieblokken gebruiken. Toch is de indeling hiervan 
voor elk thema net even wat anders. Hieronder een kort overzicht welk thema wat be-
vat.

Overzicht thema’s


