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WordPress WooCommerce

Introductie 
Als WordPress-trainer kom ik vaak dezelfde vragen tegen. Vragen zoals;  
hoe maak ik een multi-talen site? Hoe kan ik een WordPress site verhuizen 
naar een andere server? Hoe kan ik goed gevonden worden door Google? 
En ook de vraag... Hoe maak ik een webshop? 

In dit boek leg ik uit hoe je met WordPress een webshop kan maken. 

Alle oefeningen in dit boek zijn praktisch. Ik laat alleen de belangrijkste  
onderdelen zien. Deze oefeningen bevatten geen overbodige beschrijving 
en zijn direct toe te passen.  

Wil je nog dieper op WordPress ingaan?  

Dan kun je terecht bij WordPress Codex.  
Een verzameling van alle documentatie gerelateerd aan WordPress.  
Zie: codex.wordpress.org. 

Wil je meer weten over een WordPress webshop?  

Dan kun je terecht bij WooCommerce Documentation.  
Een verzameling van alle documentatie gerelateerd aan WooCommerce. 
Zie: https://docs.woocommerce.com. 

Uitleg voor Mac- en Windows gebruikers. 

2



WordPress WooCommerce

Voor wie is dit boek? 

‣ Voor degenen die geen voorkennis hebben van Wordpress. 
‣ Voor degenen die zelf een Webshop wil maken. 
‣ Voor degenen die niet afhankelijk willen zijn van ontwikkelaars 

Tip: neem de tijd! Lees een hoofdstuk zorgvuldig door voordat je  
plaatsneemt achter je computer. 

Benodigdheden 

De laatste versie van WordPress en WooCommerce. Met behulp van een 
internetbrowser maak je contact met het CMS systeem. Het is raadzaam 
om meer dan één browser te installeren.  

Het is mogelijk dat bepaalde WordPress functies niet werken in je favoriete 
browser. Wanneer dit het geval is, kun je snel overstappen naar een andere 
browser.  

Alle oefeningen in dit boek zijn getest met de laatste versies van Firefox, 
Safari, Chrome en Edge. 
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WordPress WooCommerce

Doel van dit boek 

Dit boek is geschreven voor iedereen die zonder enige technische kennis 
snel en praktisch een WordPress webshop wil maken. 

Dit boek geeft alleen de meest essentiële uitleg. Nadat je voldoende  
ervaring hebt opgedaan met WordPress en WooCommerce krijg je meer 
inzicht en vertrouwen om zelfstandig het systeem verder te uit te bouwen. 

 
Kijk regelmatig naar deze site voor extra informatie:  
www.wp-boeken.nl/woocommerce 
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