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Handleiding Jouwweb.nl 
Hoe maak ik een eigen website? 



 

 

Ga naar “jouwweb.nl”. 
 

 

 

Klik op “nu beginnen”. 

 

Hier kun jij je gratis 

aanmelden. 

 

Verzin een titel van de 

website.  

 

Voer je email adres in. 

 

Maak een wachtwoord aan. 

 

Klik op “Aan de slag”. 



 

 

Je komt nu op een pagina, 

waar je een design kunt 

kiezen waar je mee aan de 

slag gaat. 

 

Scroll door de mogelijkheden 

en zoek een design wat jij 

mooi vindt en bij je ideeën 

past. 

 

Ga op het gewenste design 

staan en klik op “Start met 
dit design”. 

 

Kies voor nu voor het pakket 

“Gratis”. 
 

Klik op “Kies gratis”. 

 

Je komt nu uit op de editor 

pagina. Hier kun je de 

website vorm gaan geven.  

 

Als je op “Voorbeeld tekst” 
klikt kun je de banner 

wijzigen. Bijvoorbeeld door 

te kiezen voor een lege 

banner.  

 

Ik kies voor een lege banner 

zonder tekst, alleen met de 

afbeelding. Daarnaast heb ik 

de afbeelding iets smaller 

gemaakt door op het midden 

onderaan de banner de 

banner omhoog te schuiven. 

 

Heb je aanpassingen gedaan, 

zorg dat je op de button 

“Opslaan” klikt.  



 

 

Boven in heb je diverse 

buttons. 

 Editor 

 Pagina’s 

 Design 

 Webshop 

 Instellingen 

 Help 

Je ziet dat ik nu in de editor 

zit omdat deze button 

anders oplicht.  

 

In het gele blokje zie je drie 

buttons. Deze buttons staan 

voor: 

 Preview bekijken (hoe 

gaat mijn site eruit zien, 

hier kun je tussendoor 

bekijken wat je hebt 

gedaan en hoe de 

bezoekers dit gaan zien) 

 Pagina-instellingen 

 Mobiele weergave 

(aan/uit) 

 

Pagina instellingen 

 Je kunt kiezen voor 

banner of zonder 

banner 

 Inhoudsgedeelte met 

zijbalk of zonder zijbalk 

 Etc. 

 

Als je iets wijzigt, altijd 

klikken op “opslaan”!!! 

 

Mobiele weergave 

Als je op het kruisje klikt dan 

zie je dat dit hier 

aanpassingen kunt maken. 

 



 

 

In het gele blok kun je naar 

beneden scrollen voor nog 

meer mogelijkheden om je 

pagina te vullen met 

afbeeldingen, tekst, video’s, 
etc. 

 

 

Klik op “pagina’s” 

 

 

Je krijgt een melding te zien. 

Klik op “OK”. 

 
 

 

 

 

 

Hier kun je nieuwe pagina’s 
gaan aanmaken. 

 

Klik “+ Nieuwe pagina” 

 

Naam: Contact 

Geen banner en geen zijbalk 

Opslaan 

 

Dit doen wij nog een keer: 

Naam: Tarieven 

Geen banner en geen zijbalk 

Opslaan 

 

En nogmaals: 

Naam: Sport 

Geen banner en geen zijbalk 

Opslaan 

 



 

 

En nogmaals: 

Naam: Voeding 

Geen banner en geen zijbalk 

Opslaan 

 

De volgorde bevalt mij nu 

niet. Ik ga nu met de kopjes 

slepen totdat ik ze in de 

juiste volgorde heb staan. 

Als je nu terug gaat naar de 

editor, krijg je weer een 

melding. Klik op “OK”. 
Nu krijg je het volgende 

scherm: 

 

Je pagina’s zijn toegevoegd 
aan je hoofdmenu.  

 

Nu kun je inhoud gaan geven 

aan de pagina’s. 
 

Klik op de pagina die je wilt 

gaan bewerken. In dit geval 

ga ik naar Home. Je krijgt 

steeds een melding: klik op 

“OK”.  

 

Ik wil tekst toevoegen. Dus ik 

ga naar de button tekst. Klik 

op de button en sleep deze 

naar rechts. Er komt nu een 

tekst vak in het scherm. 

 

Om tekst toe te voegen, kun 

je starten met typen. Of je 

kopieert tekst vanuit een 

bestand en plakt dat hierin. 

 

Je ziet dat je de tekst kunt 

aanpassen, bijvoorbeeld 

inspringen vergroten. 



 

 

Ik heb nog even een nieuwe 

pagina toegevoegd met 

foto’s. 
 

Aan de linkerkant van de 

pagina ga ik nu scrollen naar 

het kopje “Basis”en sleep het 
kopje “Afbeelding” naar 
rechts. 

  

 

Klik op “Afbeelding kiezen”. 
Kies foto’s die bij je pagina 
horen.  

 

Voor iedere foto apart moet 

je deze handeling uitvoeren. 

Wil je een foto album 

toevoegen moet je een pro 

versie aanschaffen van 

jouwweb.nl. 

 

Ik heb een drietal foto’s 
toegevoegd. In de preview 

kan ik kijken hoe mijn site er 

nu uitziet.  

 

Ik ga nu naar de pagina 

tarieven. 

 

Ik ga links op zoek naar het 

kopje “Structuur”. 
 

Ik klik op “Tabel” en sleep 
deze naar rechts en ik zie 

een tabel. 

 

Als ik op de linkermuis knop 

klik krijg ik diverse 



 

mogelijkheden om de tabel 

te verwerken. 

 

Dubbel klik is tekst 

bewerken. 

 

Om tekst toe te voegen kun 

je typen, maar ook weer 

knippen en plakken vanuit 

een bestaand document.  

 

Je hoeft niet alles 1 voor 1 te 

knippen en te plakken, je 

kunt in 1 keer de hele tabel 

toevoegen.   

 

Dit is het resultaat.  

 

Ik ga nu naar de pagina 

“Contact”. 
 

Ik ga naar het menu aan de 

linkerkant en zoek het kopje 

“Interactief”. Ik klik op 
“Kaart” en versleep deze 
naar rechts. 

 

Ik typ bovenaan mijn adres 

in. 

 

Als je op de preview klikt zie 

je dat de kaart de locatie die 

je hebt ingetypt aanduidt.  



 

 

Ik wil echter ook een 

formulier toevoegen waar 

klanten contact kunnen 

opnemen met mij. 

 

Ik ga naar het menu aan de 

linkerkant en zoek het kopje 

“Basis”. Ik klik op 
“Formulier” en versleep deze 
naar rechts onder de kaart. 

 

Klik op het formulier en je 

ziet diverse bewerk 

mogelijkheden.  

 

 

Als je tevreden bent met je 

eigen website en je wilt deze 

online gooien, klik je op de 

button “Publiceer” rechts 
boven in de hoek. Je krijgt 

het volgende scherm te zien.  

 

Bij de gratis versie die wij 

gebruiken komt er 

.jouwweb.nl achter je 

domeinnaam te staan. Heb 

je de pro versie staat er 

alleen .nl achter. 
 


