
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord 

 
 
Jij wilt graag een webwinkel beginnen en wij snappen wel waarom! Webwinkels 
floreren, en dat is niet voor niks. Bijna tien miljoen Nederlanders doen hun 
aankopen inmiddels online. Ze kopen niet alleen boeken, kabeltjes, kleding en 
cd’s. Televisies, koelkasten, horloges, ja zelfs tuinhuisjes en sauna’s worden via 
internet gekocht. Loop jij dus nog steeds rond met de vraag of een webwinkel 
wel een goed idee is? Wij zeggen: doen!  
 
Overigens is een webshop starten veel minder ingewikkeld dan je denkt. Met het 
Premium hostingpakket van Vevida klik je snel en eenvoudig je eigen webshop in 
elkaar. Bovendien beschik je met dit speciale pakket voor webwinkels meteen 
over een SSL-certificaat, waarmee je niet alleen de persoonsgegevens van je 
klanten beschermt, maar ook voldoet aan de nieuwste Europese regelgeving.  
 
 
 

Gunther Himschoot 

 
Ik ben verantwoordelijk voor de Marketing & Sales bij Vevida, en met name voor 
de Belgische vestiging. Door mijn ervaring en achtergrond be n ikzelf begaan met 
de doe-het-zelvers onder onze klanten. Deze groep klanten kunnen geen dure 
webdesigner betalen maar hebben toch het recht om ook hun deel van de koek te 
krijgen als het gaat om online verkoop en online succes.  
 
Naast de complete Webhostingpakketten bieden we bij Vevida ook de nodige 
Tools aan om het onze klanten makkelijker te maken. Zo bieden we one -click 
installaties aan van Wordpress en Joomla, maar organiseren we ook betaalbare 
Academy’s over fascinerende onderwerpen waaronder een workshop “Wordpress 
voor beginners”, “Starten met een succesvolle webshop”, enz…  
 
Bij deze wil ik je ook graag uitnodigen om klant te worden bij Vevida en kennis 
te maken met onze producten en diensten!   
 
Veel leesplezier 
 
Gunther Himschoot  & Peter De Wit 
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Een veilige Webshop bij Vevida … 

 
In dit whitepaper nemen we je stap voor stap mee in het aanvragen van je 
Premium hostingpakket bij Vevida en het opzetten van je eigen webshop met 
WordPress en WooCommerce.. 
 

1. De registratie van je domeinnaam 
 
Het spreekt voor zich dat een website een eigen adres, domeinnaam, nodig heeft. Alleen 
dan is de website te benaderen via het web. De keuze van de domeinnaam is deels bepalend 
voor de vindbaarheid in zoekmotoren van bijvoorbeeld Google. Een goed voorbeeld hiervan 
is Coolblue. Dat bedrijf heeft voor alle producten een aparte naam geregistreerd. 
 vb. laptopshop.be voor alle laptops van Coolblue. 
 
In deze whitepaper gaan we uit van één naam waaronder jouw website kan worden 
gevonden. Dit is dan ook de eerste stap in het hele proces. 
 

 
 
Surf naar www.vevida.com, vul de gewenste naam van je webshop in en klik op “Check!”. Als 
het goed is bestaat de naam nog niet en kan je deze vrij registreren. Is de naam al in gebruik 
en is deze niet je eigendom, dan zal je moeten kiezen voor een andere naam. Dankzij nieuwe 
extensies, zoals .shop, .online en .website, heb je snel een passend alternatief gevonden. 
Misschien is er wel een extensie die perfect aansluit bij de producten die jij verkoopt. Heb je 
jouw favoriete domeinnaam al in je bezit, dan kun je deze probleemloos verhuizen naar 
Vevida. 
 
 

http://www.vevida.com/


 

2. Keuze van pakket 
 
Bij stap 2 van de registratie van je domeinnaam kies je voor WEBHOSTING PREMIUM. 
Een van de belangrijkste extra’s in dit pakket is het SSL-certificaat. Hiermee beschikt jouw 
webshop meteen over een wettelijk vereiste beveiligde verbinding, waarmee je de 
persoonsgegevens van al je klanten waarborgt.  
 

 

3. Afronden en betalen van de bestelling 
 
Wanneer de bestelling van de domeinnaam is voldaan, wordt het pakket inclusief 
domeinnaam opgeleverd en is het klaar voor gebruik. Na oplevering krijg je een e-mail met 
daarin de logingegevens voor jouw pakket bij Vevida. Via deze logingegevens kun je de 
nodige software aanklikken voor je webshop. 

4. Inloggen en activeren van WordPress via MyVevida 

4.1 Inloggen 
 
Om de nodige software (WordPress) te activeren op jouw pakket bij Vevida log je in op 
http://my.vevida.com met je gebruikersnaam en wachtwoord.  
 

 

http://my.vevida.com/


4.2 Activatie van Wordpress 
 
In het klantenportaal klik je op de juiste domeinnaam. Je kunt deze nu volledig beheren. 
Hier kun je de nodige e-mailadressen aanmaken en wijzigen en andere zaken met betrekking 
tot je pakket beheren. Je kunt hier ook vragen stellen aan onze klantenservice. 
 

 
 
Nadat je op de juiste domeinnaam hebt geklikt, krijg je een overzicht van alle mogelijkheden 
binnen dit domein. Kies nu voor “Website”. 
 

 
 
Om WordPress op je pakket te activeren klik je vervolgens op “Website tools installeren”. 
 

 
 
 
 
De volgende actie bestaat uit 3 stappen: 
 



Stap 1: De keuze van het pakket. Indien je graag de Nederlandse taal gebruikt in je CMS, dan 
kies je voor “Wordpress (Nederlands)”. Anders kies je voor “WordPress”. Bevestig je keuze 
door op de knop “Instellingen” te klikken. 
 

 
 
 
Stap 2: Het instellen van je WordPress is heel eenvoudig. Je hoeft slechts enkele velden in te 
vullen zoals je e-mailadres, de titel van je Webshop, de naam van de gebruiker en een 
wachtwoord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stap 3: Start de installatie van WordPress op je hostingomgeving en wacht enkele minuten 
totdat je een e-mail ontvangt op het opgegeven e-mailadres. 
 

 

4.3 Controle van de installatie 
 
Surf even naar je website om te controleren of WordPress op jouw hosting succesvol is 
geïnstalleerd. Wanneer je onderstaand beeld te zien krijgt is de installatie geslaagd! 
 

 



5. Activeren van je Webshop 
 

5.1 Inloggen in WordPress 
 
Nu met WordPress de basis van je webshop is geactiveerd, kun je overgaan tot de activatie 
van de shop zelf. Hiervoor moet je inloggen op http://www.denaamvanjewebsite.be/wp-
admin  
 

 
 

5.2 Installeren van het Thema 
 
Omdat je wilt dat je webshop er goed uitziet, moet je een thema installeren. In dit geval 
installeren we een thema van WooCommerce dat specifiek gemaakt is voor het opzetten van 
een succesvolle webshop.  
 
Klik hiervoor op “Weergave” en kies voor “Thema’s” 
 

 



Je krijgt een overzicht van alle geïnstalleerde Thema’s van WordPress. Wij gaan daar een 
Thema aan toevoegen door op  de “+” te klikken die onderin het beeld te zien is. 
 

 
 
In het zoekvenster vul je “Storefront” in. Klik op “enter”. Je krijgt meerdere hits. Kies voor de 
eerste van Cyberchimps. Klik weer op “Installeren” + activeren. 
 

 
 
 

 



5.2 installeren van de nodige Thema-plugins 
 
Het gekozen thema maakt gebruik van een aantal plugins die ervoor zorgen dat je webshop 
er heel aantrekkelijk uit komt te zien. Hiervoor klik je op de link “Begin met het installeren 
van de plugins”. 
 

 
 
Beweeg met je muis over de verschillende plugins en klik op “Install”. Voer deze stap uit 
totdat alle plugins geïnstalleerd zijn, en de lijst dus leeg is. 
 

 
 



5.3 Installatie webshoponderdeel (WooCommerce) 
 
We zijn bijna klaar met het installeren van de onderdelen die nodig zijn voor het invullen van 
de website/webshop. Het enig wat ons nog rest is de installatie van WooCommerce, die het 
Webshopgedeelte van de website vormt. 
 
In het beheerscherm (Dashboard) klik je op “Plugins”  “Nieuwe Plugin” en zoek je 
“WooCommerce”. Dit geeft een aantal resultaten weer. Kies voor de eerste optie 
“WooCommerce – Excelling eCommerce”. En klik op “Installeren”. 
 

 
 
Na installatie krijg je de melding dat deze succesvol is uitgevoerd. Klik nu op “Activeren”. 
 
 

 
 



 
Na activatie klik je op “Install WooCommerce Pages”. 
 

 
 

5.4 De juiste taal selecteren 
 
Nu alles is geïnstalleerd, moet je nog de juiste taal installeren voor WooCommerce. Hiervoor 
klik je in het beheerscherm op “Dashboard” waar je dan ook de melding bovenaan ziet. Klik 
daar op “Update Translation”. 
 

 
 
De installatie van alle gangbare onderdelen is klaar! 
 
Vanaf nu kunnen we de website vullen en de leveringen, betalingsmogelijkheden e.d. 
instellen. 



6. WooCommerce instellingen 
 
Nu alle onderdelen geïnstalleerd zijn moet je WooCommerce zo instellen dat alles staat zoals 
jij dat wenst. Denk maar aan de locatie, valuta, verzendingsmethodes enzovoort. Wij 
behandelen enkel de belangrijkste zaken, dus hetgeen dat voor iedereen van toepassing is.  
Het zal snel duidelijk zijn dat het instellen van WooCommerce vrij eenvoudig is. 
WooCommerce kent vele instellingen die afhankelijk zijn van de shop en jouw persoonlijke 
voorkeur. 
 

 
 

6.1  Algemeen 
 

 
 
Pas de volgende opties aan: 
 

 Winkellocatie: België 

 Munteenheid: Euro’s 

 Plaats valutasymbool: Links 

 Duizendtalscheiding: . (punt) 

 Decimaalscheiding: , (komma) 
 
Klik vervolgens op “Wijzigingen opslaan”  onderaan de pagina. 
 



6.2 Producten 

6.2.1 Producten / Productopties 
 

 
 
De instellingen op deze pagina zijn helemaal volgens jouw persoonlijke voorkeur en de 
inhoud van jouw webshop. We stellen in dat we in de winkelpagina de categorieën en 
subcategorieën zien. Zet hiervoor het veld “Weergave winkelpagina” in op “Toon 
subcategorieën”. 
 
De andere opties speken voor zich. Wanneer je twijfelt over je keuze, kun je nu een optie 
kiezen en deze later probleemloos aanpassen. 
 
TIP! Vergeet niet om de aanpassingen te bewaren door onderaan de pagina op “opslaan” te klikken. 

  

6.2.2 Producten / Voorraad 
 

 
 
Natuurlijk zijn alle instellingen ook hier volgens jouw persoonlijke voorkeur. Wij gebruiken 
hier de instellingen zoals weergegeven in de screenshot.



6.3 Afrekenen 
 
Onder afrekenen zie je alle standaard betaalmogelijkheden. De verschillende Payment 
gateways (betalingsverwerkers) staan onderaan de pagina en kunnen worden geactiveerd of 
uitgeschakeld. Wij adviseren om alle betaalmogelijkheden langs te gaan en desgewenst de 
instellingen aan te passen. De meest eenvoudige betaalmethode is “Directe 
bankoverschrijving” waar slechts enkele velden ingevuld dienen te worden. 
 

 
 

6.4 Verzending 
 
Zoals in elke webshop moeten ook jouw artikelen bij de klant aankomen. Hiervoor kun je 
verschillende methodes kiezen. Standaard staat “Gratis Verzending” aangevinkt. Wanneer je 
de klanten van je webshop niet wilt afschikken, zorg je voor gratis levering en is deze 
barrière alvast overwonnen. 
 
 

 



6.5 E-mails 
 
Op deze plek specifieer je alle e-mails die verstuurd worden vanuit je webshop. Voor 
bijvoorbeeld de bevestiging van de aankoop stuurt WooCommerce automatisch een 
bevestigingsbericht van de bestelling. Ook in het verdere proces worden op verschillende 
momenten e-mails verstuurd als opvolging van de bestelling. Het is dan ook belangrijk deze 
goed in te stellen, zodat de klant een correcte bevestiging krijgt. Ook jij - als eigenaar – 
ontvangt een bericht nadat een klant een bestelling heeft geplaatst. 
 

 
 



7. WordPress Instellingen 
 

7.1 Instellingen / Algemeen 
 
Zorg er in de eerste plaats voor dat de “Websitetitel” en de “Ondertitel” van je website goed 
ingevuld zijn. Bekijk daarnaast ook nog naar de “Datumnotatie”, “Tijdnotatie” en andere 
instellingen. 
 

 
 

7.2 Instellingen / Schrijven 
 
We kiezen ervoor om direct te beginnen met de weergave van de subcategorieën zoals 
eerder ingesteld.  Stel de “Voorpagina” in op de pagina “Shop”. Check de andere 
instellingen. Zorg ervoor dat het “Zoekmachine zichtbaarheid” NIET is aangevinkt. 
 



 

7.3 Instellingen / Permalinks 
 
Deze instellingen zijn tevens belangrijk voor de vindbaarheid van de webshop in de 
zoekmotoren, zoals Google, Bing, Yahoo, enz... Het is daarom van groot belang om hier de 
juiste keuze te maken. Kies bij “Algemene instellingen” voor de optie “Berichtnaam”. 
 

 
 
Ook de “Product permalinks” moeten we instellen. Hier kiezen we ervoor om de optie 
“Productcategory basis” te kiezen. Dit moet ervoor zorgen dat de categorie en de naam van 
het product naar voren komt. 
  
Een voorbeeld:  
De categorie = Ringen en de productnaam = ”Ring zilver met diamant”. Dan krijg je een adres 
als http://www.denaamvanjewebshop.be/shop/ringen/ring-zilver-met-diamant/ 
 

 
 
Vergeet niet om de aanpassingen te bewaren door onderaan op “Opslaan” te klikken. 
 



8. Laatste check van het Thema 
 
Kies bij “Weergave” voor “Thema’s” en vervolgens voor “Aanpassen” bij het eerste thema. 
 

 
 
Het gaat vooral om de “Statische startpagina”. We kiezen bij “Startpagina toont” voor “Een 
statische pagina” en stellen vervolgens de “startpagina “Shop” in. Dit zorgt ervoor dat alle 
categorieën op de homepagina van je website komen te staan zodat de bezoekers direct 
kennis maken met het aanbod. 
 

  



9. Productcategorieën aanmaken 
 
Alvorens over te gaan tot het aanmaken en invullen van onze producten creëren we enkele 
categorieën. Dit zorgt ervoor dat de bezoekers sneller bij het gewenste artikel zijn.  
 
Tip: Probeer ervoor te zorgen dat de bezoekers niet te vaak moeten klikken alvorens ze hun gezochte artikel 
vinden in je webshop. 
 

 
 
 
Geef de “Naam” en de “Slug” in. Wanneer het om een hoofdcategorie gaat, kies je bij 
“Hoofd” voor “Geen” . Onderaan moet je een “Afbeelding Uploaden/Toevoegen” door op de 
knop te klikken en de foto op je computer te selecteren. 
 

 Maak zo alle categorieën en subcategorieën aan. 
 



10. Producten toevoegen 
 
Nu alle voorbereidingen getroffen zijn kunnen we onze shop vullen met producten. 
 

 
 
Hiervoor klikken we in de menubalk op “Producten” en vervolgens op “Product toevoegen” 
 

10.1 Een simpel product toevoegen 
 
Je product heeft geen variaties, of je wilt per variatie een product aanmaken. Onder variaties 
verstaan we de maat, kleur, uitvoering, smaak enz.…  
 
Het spreekt voor zich dat we een passende naam gebruiken voor het product. Een naam die 
ook belangrijk is voor Google en andere zoekmotoren en tegelijkertijd kort en bondig is. 
 

 
 
Het grote tekstveld is voorzien om een lange productomschrijving toe te voegen dewelke 
onderaan de productpagina komt te staan.  



De productgegevens: Hier kiezen we dus voor een “Simpel product”.  
Bij de “Productgegevens”  “Algemeen” vullen we in: 
 
 “SKU” is een persoonlijke productcode. Wanneer je beschikt over een productcode van je 
leverancier kan het handig zijn om deze over te nemen. Dit maakt het makkelijk om je 
bestellingen op te volgen. 
 
 “Normale prijs” is de verkoopprijs van het product. 
 
 “Kortingsprijs” Wanneer je het product graag in promo plaatst kan je hier de 
promoprijs/kortingsprijs invullen en eventueel een “Periode” kiezen” 
 

 
 
Kies vervolgens een categorie, vul de tags in (goed voor google) en scrol door naar beneden. 
 

 
 
Vul een “Korte productomschrijving” en stel de ”uitgelichte afbeelding”  in. 
Wanneer we hiermee klaar zijn klik je op “Publiceren” zodat je product online staat. 



10.2 Een “Variabel Product” toevoegen 
 
Een typisch variabel product is een T-shirt die bestaat uit verschillende kleuren en maten, 
dewelke we variaties noemen. We willen dus een combinatie van alle kleuren met alle 
maten. We kunnen deze variaties voorzien van verschillende prijzen.  
 
Hieronder bespreken we enkel het verschil met het opzetten van een “Simpel Product”.  
 
We kiezen voor een “Variabel Product” i.p.v. “Simpel Product” bij de “Productgegevens”. 
 

  
Eens deze selectie gemaakt valt de “Normale prijs” weg en krijg je enkel het veld “SKU” te 
zien dewelke je best vult met de productcode van jezelf of van de leverancier. 
 
Nu moeten we eerste de “Eigenschappen” “Toevoegen”. 
 

 
 
Voor deze deze T-shirt kiezen we verschillende eigenschappen. 
 
Naam: Kleur 
Waarden: Rood|Wit|Groen  LET WEL telkens gescheiden door een verticale streep | 
 
Naam: Maat 
Waarden: S|M|L|XL  LET WEL telkens gescheiden door een verticale streep | 
 



Deze 2 eigenschappen vullen we hier in en selecteren “Gebruik voor variaties” 
 

  
Vergeet niet om de eigenschappen te bewaren  “Eigenschappen opslaan”  
 
Nu we alle eigenschappen aangemaakt hebben kunnen we de “Variaties” maken, althans we 
laten het programma dit doen.  Klik in de linkse balk op “Variaties” 
 

 
 
We koppelen alle variaties door op de knop “Koppel alle variaties” te klikken. Je krijgt 
vervolgens een pop-up waarop je “OK” klikt en vervolgens krijg je de melding hoeveel 
variaties er werden toegevoegd. Je kunt per klik op de knop maximaal 50 variaties koppelen. 
Heb je meerdere variaties, klik dan meerdere keren op de knop tot er geen meer zijn. 
 



Nu krijg je alle combinaties/variaties onder elkaar te zien. Nu kunt u hier gegevens voor de 
specifieke combinatie invullen. Wanneer je per variatie een aparte foto wilt, dan kun je dit 
ook hierin toevoegen. Gebruik je slechts 1 foto voor alle variaties, kan je dit het beste doen 
via de “Uitgelichte afbeelding” onderaan de pagina. 
 

 
 
 
Wanneer alle variaties eenzelfde instelling hebben zoals bvb de prijs, dan kun je “Meerdere 
items tegelijk bewerken”. Je krijgt een dropdown-lijst te zien met alle mogelijke velden. 
 

 
 
In ons geval kiezen we hieruit de het veld “Prijzen”, maar je kunt ook de voorraad van alle 
items in één keer aanpassen enz…. 



Na de selectie klik je op “Ga” en krijg je terug een pop-up te zien waar je de waarde, de prijs 
in dit geval, in kunt vullen.  klik vervolgens op “OK” en alle prijzen zijn aangepast naar €10. 
 

 
 
Vergeet niet om de “Uitgelichte afbeelding” in te stellen zodat je product een afbeelding 
heeft. Kies een Categorie en klik bovenaan op “Publiceren”. 
 
Dit geeft ons volgend gewenste resultaat: 
 

 
 
 

Een veilige shop, activeer uw SSL 
 
Het Premium Webshop Hostingpakket bevat een gratis SSL certificaat voor de beveiliging 
van de klantengegevens. Dit zorgt ook voor een betere vindbaarheid in Google. Contacteer 
Vevida via “Vragen aan Vevida” in het controlepaneel op https://my.vevida.com 
  

De verkoop kan starten … Veel succes 
 

https://my.vevida.com/
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