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WordPress hulp door Web&Co 
Ben je benieuwd met welke diensten ik je kan helpen met WordPress? Eigenlijk is het te veel om op 
te noemen. Hieronder een opsomming van de meest voor de hand liggende zaken. 

Maar met mijn uitgebreide ervaring en kennis van WordPress, kan ik je hoogstwaarschijnlijk ook 
helpen met WordPress hulp op andere gebieden. 

Dus ben je benieuwd of ik jou WordPress hulp kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op met 06 
12 06 10 35 of gebruik een van de contactmogelijkheden op de website. 

Wordpress storingen 
Ik los de website (en dus WordPress) problemen op, variërend van een 500 error tot een compleet 
wit scherm. 

Website ombouwen naar wordpress 
Een bestaande website ombouwen naar WordPress? Vraag naar de mogelijkheden 

Webshop opzetten in wordpress 
Heb je al WordPress en wil je een webshop er bij? Neem contact op. 

Website verhuizing 
Problemen met het verhuizen van je site, of geen idee hoe je dit moet doen? Ik help je! 

Seo advies 
Met ruim 25 jaar ervaring, snap ik hoe de zoekmachines werken en hoe je hoger in o.a. Google kunt 
komen. 

SSL certificaten 
Certificaten instellen en configureren in WordPress én de server zodat de website feilloos werkt. 

Verzonden mail in de spam? 
Komt je mail niet aan of in de spambox van de geadresseerde? Vraag me om hulp. 

Site aanmelden bij Google Search 
Jouw site vlot in de Google index via je eigen sitemaps bij Google Search 

DNS instellingen wijzigen 
Het correct instellen van de DNS instellingen is een vak apart. Ik help je graag! 
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Website sneller maken 
Het is belangrijk om een snelle site te hebben, niet in de laatste plaats vanwege je positie in Google. 
Ik help je er bij. 

Webshop onderhoud 
In webshop is het onderhoud belangrijk, naast dat een CMS voor webshops vaak meer plugins (denk 
aan Woocommerce) vereist, bevat het ook veel meer pagina’s. De producten en verschillende 
categorieën zorgen voor een grote website, dit kan voor technische problemen zorgen. Ik help je met 
monitoring en updates. 
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