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Loonwerkers op internet
CUMELA aanbod om eigen website te maken

Het internet is een uitstekende wijze om je bedrijf te presenteren. Een eenvoudige site is ten opzichte van 
een bedrijfsbrochure relatief goedkoop. Aanpassen van de website is bovendien een stuk eenvoudiger en 
op ieder moment door te voeren. Vooral als je een website maakt in een content managementsysteem 
wordt het doorvoeren zo eenvoudig dat u het ook zelf kunt doen. Een nieuwtje of iets anders op je websi-
te zetten wordt dan zeer eenvoudig. Misschien wilt u dit wel, maar zit u met de vraag ‘hoe pak ik dit aan’ 
en ‘waar haal ik de tijd vandaan om het op te zetten?’ Daarom komt CUMELA Nederland in samenwerking 
met entreeding.com met een ledenaanbod.
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je eenvoudig aanpassingen aan kunnen brengen. Als een 
brochure van je bedrijf verouderd is dan moet je deze fei-
telijk opnieuw laten afdrukken, een goede website kan op 
ieder moment aangepast worden.

Hoe maak je een website?
De eenvoudigste manier om een webpagina / site te ma-
ken is met het gratis programma “kladblok”. Je kan hier 
alles als tekst intikken met daarbij de juiste HTML codes 
(internet taal); als je dit goed doet en je slaat het bestand 
op met “bestandsnaam.html” dan heb je een webpa-
gina. 
Om dit te publiceren heb je, wat ze noemen, ruimte nodig 
op een computer die verbonden is met het internet. Deze 
kun je huren. Indien je een betaald internetabonnement 
hebt, is dat vaak inclusief een beperkte ruimte. Op deze 
beperkte ruimte kun je al snel een aardige website plaat-
sen. Kortom, dit is een zeer goedkope wijze, echter niet 
veel mensen beschikken over kennis van deze internet-
taal.

Als alternatief zijn er diverse programma’s op de markt 
die het een stuk eenvoudiger maken om een webpagina 
te maken. Dit zijn de zogenaamde HTML editors. Enkele 
bekende namen zijn Frontpage van Microsoft en Dream-
weaver. Verder is er nog een keur aan gratis programma’s. 
Zelfs in Word kun je iets maken; echter om van deze pa-
gina’s een complete website te bouwen met een menus-
tructuur en relatief kleine toevoegingen kunnen doorvoe-
ren, is een heel ander verhaal.
Daarom zijn er tegenwoordig Content Management Sy-
stemen, afgekort als CMS. Dit zijn tools om eenvoudig 
een complete website te bouwen. Zonder al te veel ken-
nis van internet kun je een menustructuur opzetten en zelf 
een pagina maken. Foto’s die op je computer of camera 
staan zijn direct toe te voegen. Als je basiskennis van de 

Nu CUMELA Nederland een eigen uitgebreidere website 
heeft met een apart ledengedeelte, hebben we een gro-
ter inzicht gekregen in het aantal leden dat gebruik maakt 
van internet. Op het moment van schrijven zijn er bijna 
800 leden met inlogcode. Daarbuiten staat in onze leden-
administratie bij nog eens ruim 200 bedrijven een e-mail 
adres geregistreerd. Oftewel ruim 1.000 van de 1.670 le-
den maken in meer of mindere gebruik van internet. Van 
deze bedrijven is bij ons bekend dat 370 ondernemers 
een eigen website hebben. Deze bedrijven hebben op 
een enkele uitzondering na ook een eigen domeinnaam. 
Samengevat: ook loonbedrijven weten de weg naar het 
internet steeds beter te vinden. 

Waarom een website?
De website is een middel om je bedrijf te promoten. Ach-
ter een loonbedrijf zit meer dan een erf vol machines. Een 
goed loonbedrijf heeft veel vakmanschap, en kennis die 
verder gaat dan kennis van de machines. Ook is er veel 
productkennis aanwezig over het uit te voeren werk, zo-
als gewasverzorging, de oogst en grondverzet. Het is ook 
een bedrijf dat denkt aan haar omgeving en milieubewust 
te werk gaat. Dat is niet iets wat de omgeving altijd van 
het bedrijf ziet. De agrariër zit dan vaak nog redelijk dicht 
bij het loonbedrijf en die zal als doelgroep iets minder snel 
naar de website kijken. Echter, particulieren en klanten 
buiten de agrarische sector zullen meer en meer voor in-
formatie de website bezoeken. Een eigen website is een 
goed medium om je bedrijf te profileren. Bovendien is het 
relatief goedkoop.

Een website maken kan relatief heel gemakkelijk. Soms 
is het een kennis die even iets in elkaar zet, anderen kie-
zen ervoor een hele mooie flitsende website te laten ma-
ken. Ook hierbij geldt; bezint eer ge begint. De kracht van 
een website is dat hij actueel moet zijn. Daarom moet 
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computer hebt en een beetje met een tekstverwerking-
programma kunt werken als Word, dan kun je ook een-
voudig een eigen website maken. Mocht je hiervoor geen 
tijd hebben dan is het te overwegen om in eerste aanleg 
de website te laten opzetten en vervolgens het onder-
houd zelf uit te voeren. Met beperkte uitleg kun je dat ook 
eenvoudig zelf doen. Het aanmaken en bijwerken van een 
menu en een pagina is eenvoudig. Heb je iets te melden 
dan kun je dat zelf er op ieder moment op zetten. 
De CMS systemen worden vaak op huurbasis aangebo-
den. In eerste instantie kan het soms wat duurder zijn, 
maar doordat de kosten van onderhoud aanmerkelijk la-
ger kunnen zijn, zijn de kosten in totaliteit lager. Mocht u 
een bestaande website hebben, maar u loopt tegen het 
probleem aan van het regelmatig onderhouden, dan kunt 
u deze ook gemakkelijk omzetten in dit systeem.

Domeinnaam
Als je een website hebt, dan kan die gevonden worden 
op een bepaald (URL) adres. Voor CUMELA is dat www.
cumela.nl. Zonder een eigen domeinnaam kan deze site 
te vinden zijn via de domeinnaam van de provider. Dit 
is natuurlijk niet makkelijk te onthouden. Daarom is het 
mogelijk om via een internetprovider een eigen domein-
naam aan te vragen. Uw website is dan te vinden onder 
de naam die u bedenkt en laat registreren. Let wel op dat 
als u een naam laat registreren deze uw eigendom wordt. 
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Begrippen:

ADSL Dit is een techniek om over de normale telefoonlijn supersnelle gegevensoverdracht mogelijk te maken. Het ophalen van gegevens 
 (downloaden), wat het meest gebeurt, is bij de goedkoopste abonnementsvorm in principe al 6 keer zo snel; bij een basisabonnement 
 is dit al 35 x zo snel. 

Breedband(internet) Aanvankelijk hadden de meeste internetgebruikers verbinding via de normale telefoonlijn. Dit is een langzame verbin-
 ding. Breedband is een (relatief) snelle verbinding via Internet via ADSL, de (coax)kabel of glasvezel.

Domeinnaam Een domeinnaam is een eigen gebied op internet. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen wor-
 den bereikt. De domeinnaam bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een unieke naam, binnen het gebied van de letters achter de 
 punt. Zo eindigen Nederlandse domeinnamen op “.nl”; Belgische op “.be”; Duitse op “.de” en .com is een meer internationale exten-
 sie voor bedrijven. De Nederlandse domeinnamen worden uitgegeven wordt door Stichting Internet Domeinregistratie Nederland 
 (SIDN).

E-mail (adres) Elektronische post; om deze post te kunnen ontvangen heb je een eigen adres nodig. Dit adres bestaat uit een (door u verzonnen) 
 naam, het “@” teken (apenstaartje of “at”) en domeinnaam. Voorbeeld van een emailadres: hdjong@cumela.nl

Firewall Letterlijk vertaald is dat een “brandmuur”. Het is een voorziening die een “muur” is tussen uw PC of netwerk en het internet. Het is 
 een beveiliging om te voorkomen dat onbevoegden (hackers) kunnen binnenkomen op uw PC.

HTML Afkorting van HyperText Markup Language. Computertaal waarmee internetpagina’s gemaakt worden. HTML-pagina’s zijn in feite 
 gewone tekstpagina’s met tussen de tekst allerlei besturingscodes (tags). HTML is platformonafhankelijk, zodat de pagina op elke 
 computer getoond kan worden.

Provider Degene die je toegang verleent tot het internet.

Subdomeinnaam Dit is een unieke naam, binnen een domeinnaam. Deze naam staat voor de domeinnaam en is gescheiden door een punt.

WWW World Wide Web: de grafische interface (gebruikersschil) van het internet. 

 Dit is een techniek om over de normale telefoonlijn supersnelle gegevensoverdracht mogelijk te maken. Het ophalen van gegevens 
 (downloaden), wat het meest gebeurt, is bij de goedkoopste abonnementsvorm in principe al 6 keer zo snel; bij een basisabonnement 
 is dit al 35 x zo snel. 

 Aanvankelijk hadden de meeste internetgebruikers verbinding via de normale telefoonlijn. Dit is een langzame verbin-
 ding. Breedband is een (relatief) snelle verbinding via Internet via ADSL, de (coax)kabel of glasvezel.

 Een domeinnaam is een eigen gebied op internet. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen wor-
 den
 punt. Zo eindigen Nederlandse domeinnamen op “.nl”; Belgische op “.be”; Duitse op “.de” en .com is een meer internationale exten-
 sie voor bedrijven. De Nederlandse domeinnamen worden uitgegeven wordt door Stichting Internet Domeinregistratie Nederland 
 (SIDN).

 Elektronische post; om deze post te kunnen ontvangen heb je een eigen adres nodig. Dit adres bestaat uit een (door u verzonnen) 
 naam, het “@” teken (apenstaartje of “at”) en domeinnaam. Voorbeeld van een emailadres: hdjong@cumela.nl

 Letterlijk vertaald is dat een “brandmuur”. Het is een voorziening die een “muur” is tussen uw PC of netwerk en het internet. Het is 
 een beveiliging om te voorkomen dat onbevoegden (hackers) kunnen binnenkomen op uw PC.

 Afkorting van HyperText Markup Language. Computertaal waarmee internetpagina’s gemaakt worden. HTML-pagina’s zijn in feite 
 gewone tekstpagina’s met tussen de tekst allerlei besturingscodes (tags). HTML is platformonafhankelijk, zodat de pagina op elke 
 computer getoond kan worden.

 Degene die je toegang verleent tot het internet.

 Dit is een unieke naam, binnen een domeinnaam. Deze naam staat voor de domeinnaam en is gescheiden door een punt.

 World Wide Web: de grafische interface (gebruikersschil) van het internet. 

 Aanvankelijk hadden de meeste internetgebruikers verbinding via de normale telefoonlijn. Dit is een langzame verbin- Aanvankelijk hadden de meeste internetgebruikers verbinding via de normale telefoonlijn. Dit is een langzame verbin-Breedband(internet) Aanvankelijk hadden de meeste internetgebruikers verbinding via de normale telefoonlijn. Dit is een langzame verbin-Breedband(internet) Aanvankelijk hadden de meeste internetgebruikers verbinding via de normale telefoonlijn. Dit is een langzame verbin-Breedband(internet) Aanvankelijk hadden de meeste internetgebruikers verbinding via de normale telefoonlijn. Dit is een langzame verbin-

 Een domeinnaam is een eigen gebied op internet. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen wor- Een domeinnaam is een eigen gebied op internet. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen wor-Domeinnaam Een domeinnaam is een eigen gebied op internet. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen wor-Domeinnaam Een domeinnaam is een eigen gebied op internet. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen wor-Domeinnaam Een domeinnaam is een eigen gebied op internet. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen wor-

 Elektronische post; om deze post te kunnen ontvangen heb je een eigen adres nodig. Dit adres bestaat uit een (door u verzonnen)  Elektronische post; om deze post te kunnen ontvangen heb je een eigen adres nodig. Dit adres bestaat uit een (door u verzonnen) E-mail (adres) Elektronische post; om deze post te kunnen ontvangen heb je een eigen adres nodig. Dit adres bestaat uit een (door u verzonnen) E-mail (adres) Elektronische post; om deze post te kunnen ontvangen heb je een eigen adres nodig. Dit adres bestaat uit een (door u verzonnen) E-mail (adres) Elektronische post; om deze post te kunnen ontvangen heb je een eigen adres nodig. Dit adres bestaat uit een (door u verzonnen) 

 Letterlijk vertaald is dat een “brandmuur”. Het is een voorziening die een “muur” is tussen uw PC of netwerk en het internet. Het is  Letterlijk vertaald is dat een “brandmuur”. Het is een voorziening die een “muur” is tussen uw PC of netwerk en het internet. Het is Firewall Letterlijk vertaald is dat een “brandmuur”. Het is een voorziening die een “muur” is tussen uw PC of netwerk en het internet. Het is Firewall Letterlijk vertaald is dat een “brandmuur”. Het is een voorziening die een “muur” is tussen uw PC of netwerk en het internet. Het is Firewall Letterlijk vertaald is dat een “brandmuur”. Het is een voorziening die een “muur” is tussen uw PC of netwerk en het internet. Het is 

 Afkorting van HyperText Markup Language. Computertaal waarmee internetpagina’s gemaakt worden. HTML-pagina’s zijn in feite  Afkorting van HyperText Markup Language. Computertaal waarmee internetpagina’s gemaakt worden. HTML-pagina’s zijn in feite HTML Afkorting van HyperText Markup Language. Computertaal waarmee internetpagina’s gemaakt worden. HTML-pagina’s zijn in feite HTML Afkorting van HyperText Markup Language. Computertaal waarmee internetpagina’s gemaakt worden. HTML-pagina’s zijn in feite HTML Afkorting van HyperText Markup Language. Computertaal waarmee internetpagina’s gemaakt worden. HTML-pagina’s zijn in feite 

 Degene die je toegang verleent tot het internet. Degene die je toegang verleent tot het internet.Provider Degene die je toegang verleent tot het internet.Provider Degene die je toegang verleent tot het internet.Provider Degene die je toegang verleent tot het internet.

 Dit is een unieke naam, binnen een domeinnaam. Deze naam staat voor de domeinnaam en is gescheiden door een punt. Dit is een unieke naam, binnen een domeinnaam. Deze naam staat voor de domeinnaam en is gescheiden door een punt.Subdomeinnaam Dit is een unieke naam, binnen een domeinnaam. Deze naam staat voor de domeinnaam en is gescheiden door een punt.Subdomeinnaam Dit is een unieke naam, binnen een domeinnaam. Deze naam staat voor de domeinnaam en is gescheiden door een punt.Subdomeinnaam Dit is een unieke naam, binnen een domeinnaam. Deze naam staat voor de domeinnaam en is gescheiden door een punt.

 World Wide Web: de grafische interface (gebruikersschil) van het internet.  World Wide Web: de grafische interface (gebruikersschil) van het internet. WWW World Wide Web: de grafische interface (gebruikersschil) van het internet. WWW World Wide Web: de grafische interface (gebruikersschil) van het internet. WWW World Wide Web: de grafische interface (gebruikersschil) van het internet. 

Het internet is een uitstekende wijze om je bedrijf te presenteren. Een eenvoudige site is ten opzichte van een bedrijfs-

brochure relatief goedkoop. Aanpassen van de website is bovendien een stuk eenvoudiger en op ieder moment door te 

voeren.



Dit kan soms anders zijn bij bedrijven waarbij het registe-
ren zeer goedkoop of zelfs gratis is.
Het voordeel van een eigen domeinnaam is dat u feitelijk 
een onbeperkt aantal e-mailadressen kunt (laten) aanma-
ken voor uw bedrijf met uw eigen domeinnaam. Dit geeft 
ook een herkenbaarder uitstraling voor uw bedrijf.

Breedband
Internet biedt een breed scala aan informatie, ook voor 
uw bedrijf. Via de normale telefoonlijn is de snelheid niet 
groot. Wil je als ondernemer snel iets raadplegen via in-
ternet dan is breedband geen overbodige luxe. De belang-
rijkste vormen zijn via de televisiekabel of ADSL. Omdat 
veel loonbedrijven zich buiten het dekkingsgebied van de 
televisiekabel bevinden, is ADSL het meest voor de hand 
liggend. Samen met u kan Entreeding.com dit verzorgen 
en met u bekijken wat het meest geschikte abonnement 
is.
Er zijn diverse soorten abonnementen. In de tabel zijn 
de belangrijkste varianten opgenomen. Tussen haakjes 
wordt de snelheid uitgedrukt ten opzichte van standaard 
ISDN verbinding (64 Kb).
Bij een breedbandverbinding is het nog belangrijker dat 
u uw computer / netwerk voldoende beveiligd hebt met 
een virusscanner en een firewall. In Loonbedrijf nr. 8 van 
2004 staan tips met betrekking tot beveiliging beschre-
ven.

Ledenwebsite
Conclusie van het voorgaande kan zijn dat je in combi-
natie met een eigen domeinnaam en een CMS systeem 
snel en eenvoudig een eigen website kunt hebben. En-
treeding.com, bekend als ‘marktplein’ voor in- en verhuur 
van materieel voor loon- en grondverzetbedrijven, heeft in 
haar dienstenpakket het maken van een CMS website. Er 
zijn al diverse loonbedrijven die hier gebruik van maken. 
De website van CUMELA Nederland is door dezelfde 
technologiepartners ontwikkeld, oftewel ook wij hebben 
ervaring met de leverancier van dit product.
Daarom heeft CUMELA Nederland in samenwerking met 
Entreeding.com een ledenaanbod samengesteld, waar-
bij loonbedrijven tegen een voordelig tarief een website 
kunnen maken. Dit is een eenvoudige 2 pagina’s website 
voor € 75,- eenmalige kosten en € 175,- jaarlijks en een 
volledige CMS website vanaf € 150,- eenmalig en vanaf € 
378,- jaarlijkse kosten.

CUMELA Nederland heeft in samenwerking met Entreeding.com een ledenaanbod samengesteld, waarbij loonbedrij-

ven tegen een voordelig tarief een website kunnen maken.
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Soort abonnement
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ADSL budget 160 Kb (2,5 x) (416 Kb (6,5x) surfen op internet
ADSL lite 352 Kb (5,5 x) 1120 kB (17,5x)  idem en down-
   loaden van diverse 
   bestanden
ADSL basis 416 (6,5 x) 2240 Kb (35x) idem en meer 
   downloaden en / of 
   meerder gebruikers
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De eenvoudige website houdt in dat je een-
voudig een bedrijfsbeschrijving kunt opne-
men en meerdere foto’s kunt plaatsen, maar 
deze is in tegenstelling tot een CMS website 
niet onbeperkt uitbreidbaar. Het is dus een 
goede oplossing voor kleine bedrijven.
Met een CMS website kun je eenvoudig be-
ginnen. Voordeel van een eenvoudig begin is 
dat je snel online bent en dan komen vaak de 

ideeën. Omdat deze website flexibel is in te richten, kun 
je deze makkelijk herinrichten en er zaken aan toevoe-
gen.

Naast de aanvraag voor de website is het ook mogelijk 
om direct een domeinnaam aan te vragen en desgewenst 
een breedbandverbinding te regelen. Daarbij kan alles in 
één hand worden geregeld. Hebt u interesse? Kijk op 
www.cumela.nl en log in op de ledenwebsite, of bel of 
fax naar CUMELA Nederland.


