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Titelkop1
Aximincit odia velia non rem qui undis atur aborrovitet ute alist laccum reius et liti dolor ad que simen-

torum aci dolesseque reic to quod que eos si dolor acide occuptam eum que prae rem eum as quatin 

estotat occabor mostrum aut verum harum que acepellaut fugia enis de cus reculla dolessera que aut 

eum exces susam dolumquunt quas aces et optatatem. Soleni consed et enimpor endest essum, quo 

ommodip ieniet porrorem et officil imilis qui rersperem que nis magnamus sit et volore verciistet qui qui-

bus de ipieture, simolorrum liquunt orectec uptat.

Titelkop 2
Nat mossum nisquam, sus, quodit dolorepudam iliquia volor sum volorrorrum net peritatur?

Acid quid mo dolorio dem volorum natis verion et enderum re nobit qui consequis issundellest ped 

earibus animperum rectis vellibea dus apidelent plaboressi assint occulle sequam aperia quo molorectia 

sum sequam accatus mossimi, sit, quia num quatusa ndantint lis dolorum eium ut am ut am inulparia 

quo odio volores cipsum illo ma pa quiantiis alit acipienda ni totaturepedi qui ut a sint eaqui nus exerspi 

enihici ium arupta corate rehendit quodi dem nectatas volor aut occum et rem qui ipis et volut etur?

Ut vident volupta alicae volument.

Liantionsed mollect enihici ut ipide officab ium repel int, sed quis explignit od unda eum velectis et ha-

rum sam volorio riscipis id moluptat.
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Onem volores secus, solectur sed molorum que exerumque dollam vid ma vel incima ne prest, omnienet 

hic tota voluptas escienda sume verovit, qui con pro quidus culparum faccabo. Nem fugitio nsedis aut 

untota id mo et excessequam explique con re, num sinte dipsam et ut es mo corupis es duciistio. Sum ut 

adipsa simpore del ma postrum estia num volut di ut qui nonem fugias utatem vel ma quiae est, volent 

fugiaestius 
voluptur?
Nisquis alit eaque volorem ipsus.

 ▪ Volores sinctibusa cus re doluptatur sundanihit a dolesti conemporest doluptae alitiusa voluptaque 

doluptate nis sed qui optate consedi onestiati berum issimusam fuga. Ut voluptas eossi volestis dolori-

bus, voluptatem voluptam ute veliquissit, simperum cus id maximagnam, vendelignist aut quiatur max-

imenda simusto dolupta temolore cor mo te idebit plam iumquis et facipit, tem quat ipsusam fuga. Olut 

mo qui cum init quiam, omnitiusa dolorest, officia corum sed qui aceat.

Titelkop 4
Apiet qui odi dunt andae con estrum ut faccuptatur sumque estrund andistio. Itatiumet, comnis as volor-

io ritatur? Videlestiore volor audita voluptia debisqu ibusdaection cuptaessitia ame restotaspiet reriaecta 

quissimus venihictem ut quid maio mint que et, alictatus eveniscia volum dolores tibus.

Aboreic idebis dolorrdestiis que num hilitiost, cucumque deriorepro odiam, alitatur aut laborpor asi tetus 

ma cus nus ut re, sumqui qui volecti orenis ratassimus ulluptata volupta quo blaccus apitem que laut 

maionsed quam que porumeturi apeditaes endenihitiur magnam et aut exeriaspid maximoluptas ea de-

lest eossim sinveli tenimolorat is doluptate rumquis expelique dolescium et, quae nobis aborerc tiant.
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Het ultieme thema voor uw webshop is nu verkrijgbaar en heet dan ook Ultimate Theme. Met dit the-

ma zijn wij van InStijl Media meer aan de haal gegaan met alle feedback en adviezen die wij door onze 

klanten hebben gekregen. Dat heeft geleid tot een ultiem thema dat alle andere thema’s qua snelheid 

en gebruiksvriendelijkheid de das om doet. Een clean, snel en optimaal getest thema dat voldoet aan al 

uw ultieme gemakken.

VOORBEELD WEBSHOPS
 ▪ theme-ultimate.ccvshop.nl

 ▪ theme-ultimate-sports.ccvshop.nl

 ▪ theme-ultimate-fashion.ccvshop.nl

FEATURES
 ▪  Full Responsive: Het Ultimate Theme is een volledig Responsive thema voor uw webshop. Dat wil 

dus zeggen dat uw webshop op ieder apparaat toegankelijk en gebruiksvriendelijk zal zijn.

 ▪ �Flexibiliteit: Dit thema heeft veel mogelijkheden zodat het voor u eenvoudig is om het naar eigen 

wensen aan te kunnen passen.

 ▪ 650+�lettertypes: Maak uw thema helemaal naar wens door te kiezen uit meer dan 650 Google Fonts.

 ▪ USP’s: Bovenaan de header en boven de footer en op productpagina’s is ruimte voor USP’s.

 ▪ �Keuze�uit�65+�icoontjes:�Bovenaan in de header kunt u de icoontjes naast de USP’s zelf  

aanpassen. Uit heeft keuze uit 68 verschillende icoontjes per USP.

 ▪ Quick�Search:�Met de Quick Search worden er direct resultaten weergegeven in de zoekbalk.

 ▪ Klantenservice:�Laat uw klanten weten of uw klantenservice open of gesloten is.

 ▪ �Product�labels:�U kunt over de productafbeelding verschillende soorten labels weergeven: 

De kortingspercentage en “Uitverkocht”.

 ▪ Blog�functie�op�de�homepagina: Geeft de meest recente blog items weer op de homepagina.

 ▪ Inschrijving�voor�de�nieuwsbrief: Geeft uw klanten de mogelijkheid om te kunnen

 ▪ inschrijven voor de nieuwsbrief

 ▪ �Kleine�winkelwagen: Geeft op elke pagina de artikelen weer die in de winkelwagen zijn 
geplaatst wanneer de bezoeker met de kleine winkelwagen open klikt.

 ▪ �Gemakkelijk�aan�te�passen�teksten:�Teksten als “Waar ben je naar op zoek” zijn gemakkelijk 

aan te passen via de thema-instellingen.

 ▪ �Snelheid: Het Ultimate Theme scoort een score van 84/100 op mobiel en 72/100 op desktop. 

(getest op theme-ultimate.ccvshop.nl)

InStijl Media Ultimate Theme
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WAT ZIJN DE AANBEVOLEN AFBEELDINGSFORMATEN VOOR CATEGORIE- 
AFBEELDINGEN EN PRODUCTAFBEELDINGEN?
Categorieafbeeldingen : 287 x 227 pixels 

Productafbeeldingen: 450 x 450 pixels

WAAR VIND IK DE THEMA INSTELLINGEN?
Ga in uw onderhoudstool naar Mijn�webshop�>�

Instellingen�>�Webwinkel�thema’s. 

Als het Ultimate Theme al geactiveerd is staat deze 

bovenaan de pagina. Wanneer dit nog niet gebeurd is,  

is het thema te vinden onder het tabblad Eigen�Thema’s.

HOE SCHAKEL IK DE ‘IN WINKELWAGEN’-KNOP IN OF UIT?
U kunt de winkelwagenbutton op de categoriepagina’s in- of uitschakelen door naar de gewenste 

categorie/pagina te gaan, en onder het tabblad ‘Layout’ de knop ‘Bestelknop’ tonen in of uit te 

schakelen.

Soms komt het voor dat deze knop niet zichtbaar is na het installeren. 

Volg dan de volgende stappen:

 ▪  Ga naar Mijn�webshop�>�Instellingen�>�Webwinkel�thema’s, kies voor het Ultimate Theme en klik op 

‘Broncode�aanpassen’. Let op dat u hier alleen de instelling aanpast die hieronder staat beschreven.

 ▪ Klik op dit icoontje:

 ▪  Klik op het tabblad ‘Categorie layouts’. Selecteer voor elke vier de Layouts de optie ‘Ondersteuning 

voor bestelknop instelling’. Hiernaar is het wel mogelijk om de button in/uit te schakelen.

Algemene vragen
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U vindt de algemene instellingen van het Ultimate Theme onder het tabblad ‘General’. Deze instellingen 

hebben te maken met algemene informatie over uw webwinkel, waardoor het aangeraden is deze alle-

maal correct in te vullen.

SHOP SETTINGS
Logo: Upload hier het logo van uw webwinkel. Aanbevolen afmeting: 200 × 60px. 

Shop�naam: Vul hier de naam van uw webwinkel in. Deze wordt o.a. gebruikt voor Alt- teksten.

CONTACT
URL�contactpagina:�Vul de URL naar de pagina met contactinformatie.

Phone: Vul hier het telefoonnummer in waarop uw klantenservice te bereiken is.

Phone�WhatsApp: Vul hier het telefoonnummer in waarop uw klantenservice via  

WhatsApp te bereiken is.

Email:�Vul hier het emailadres in waarop uw klantenservice te bereiken is.

PAGE URL’S
Vul onder deze instellingen de URL’s naar de pagina’s in, zodat deze op meerdere plekken in het thema 

gebruikt kunnen worden.

WEBSHOP BEOORDELINGEN
Wanneer uw webwinkel gebruik maakt van KiyOh,�The�Feedback�Company,�Webwinkel�Keurmerk,�of�

Thrusted�Pilot kunt u een bijbehorende widget tonen op uw website. Kies uw widgettype en vul onder 

Widget id uw unieke code in.

Wanneer u geen gebruik maakt van een van deze partijen, kiest u bij Widget type voor ‘None’.

1. Algemene instellingen
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U vindt de design instellingen onder het tabblad ‘Design’. Onder dit tabblad kunt u de kleuren en het 

lettertype aanpassen.

Voor het aanpassen van de kleuren voert u in deze invoervelden een HEX-code in, of selecteert u een 

kleur via de kleurkiezer.

MAIN COLORS
Highlight�Color�1:�Deze kleur wordt gebruikt voor de buttons en uitgelichte teksten:

Highlight�Color�1�–�Darker�tint: Kies hier een iets donkerdere kleur van wat u bij de bovenste heeft in-

gevoerd. Dit wordt o.a. gebruikt als kleur wanneer de muis over een button heen gaat.

Highlight�Color�2:�Kies uw secundaire kleur. Deze zal gebruikt worden voor linkjes, filters en het ‘Mis 

geen actie‘-label in de footer.

Highlight�Color�2�–�Darker�Tint: Kies hier een iets donkerdere variant van de secundaire Highlight kleur. 

Deze wordt gebruikt als mouse-over kleur van de secundaire kleur.

Highlight�Color�2�–�Lighter�Tint: Kies hier een iets lichtere variant van de secundaire Highlight kleur. 

Deze wordt o.a. gebruik voor het prijsfilter.

LABEL COLORS
Pas hier de kleuren aan van de product labels:

2. Design
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OVERIG
Lettertype�Heading:�Kies hier uit meer dan 650 Google Fonts. Dit lettertype wordt alleen voor titels en 

kopteksten gebruikt.

Lettertype:�Kies hier uit meer dan 650 Google Fonts. Dit lettertype wordt voor alle tekst gebruikt, met 

uitzondering van titels en kopteksten.

Let�op:�De laadtijd van uw webwinkel kan hoger worden wanneer er twee verschillende lettertypes ge-

kozen zijn.
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Hier vindt u alle instellingen die te maken hebben met de header. Onderstaande instellingen zijn terug te 

vinden onder het tabblad ‘Header’.

USP’S
Dit zijn de teksten die helemaal bovenin de header weergegeven worden. Het is mogelijk om maximaal 

drie USP’s toe te voegen. Wanneer er geen teksten ingevuld worden zal er niets weergegeven worden. 

Deze USP’s worden ook gebruikt in de sidebar op de productpagina.

USP�(1�-�3): Voer hier de tekst voor de USP in.

USP�url�(1�-�3):�Voer hier de url in waarnaar de USP moet linken. (optioneel). 

USP�icon�(1�-�3):�Kies uit meer dan 65 icoontjes om naast de USP te tonen.

TOPBAR ITEMS
Deze instellingen gaan over de bovenste balk:

Enable�blog:�Schakelt de blog-dropdown in of uit. Wanneer er geen blogs zijn geplaatst zal deze link 

niet weergegeven worden.

Enable�contact: Schakelt contact-dropdown in of uit.

HALLMARK
Hallmark�image: Upload hier een foto van een keurmerk, bijvoorbeeld het Thuiswinkelwaarborg. Deze 

zal in de header naast de winkelwagen weergegeven worden. Aanbevolen afmeting: 115 x 35px.

Hallmark�Url: De link naar de keurmerkpagina. Deze zal in een nieuw tabblad geopend worden.

3. Header
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Hier vindt u alle instellingen die te maken hebben met de homepage. Onderstaande instellingen zijn 

terug te vinden onder het tabblad ‘Homepage’.

SLIDER
De slider wordt bovenaan naast de categorieën weergegeven worden.

Slider�interval:�De tijd tussen het automatisch sliden naar de volgende afbeelding in ms. Bijvoorbeeld bij 

een interval van 4000 schuift de slider elke vier seconden naar de volgende afbeelding.

Slider�Image�(1-5): Upload hier de afbeeldingen voor de slides. De aanbevolen afmetingen van de slides 

zijn afhankelijk van uw instellingen:

De standaard afmetingen voor de afbeeldingen zijn 736 x 453 pixels.

Wanneer u ervoor kiest de Servicedesk te verbergen (zie 4�–�Homepage�>�Servicedesk) zijn de  

afmetingen 945 x 425 pixels.

Slider�Image�(1-5)�url: Waar de slide naar moet linken. Wanneer het veld leeggelaten word zal de slide 

nergens naar linken.

Slider�Button:�Voer de tekst voor de button in. Wanneer dit veld leeg-

gelaten word zal er geen button over de slide weergegeven worden, 

maar is de hele slide aanklikbaar.

4. Homepage
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SERVICEDESK
Hier vind u de instellingen voor de servicedesk naast de slider.

Enable�serviceblock: Schakel de servicedesk in of uit. Wanneer de ser-

vicedesk is uitgeschakeld vult de slider deze ruimte op. Hierdoor veran-

deren de afmetingen van de slider en moeten de slides mogelijk opnieuw 

opgemaakt worden.

Titel: Titeltekst van dit blok.

Uur�open: Uur vanaf wanneer de klantenservice bereikbaar is.

Uur�gesloten:�Uur vanaf wanneer de klantenservice gesloten is.

Dagen�gesloten: Hier kun je aangeven dat je za. en/of zo. gesloten bent  

Tekst�als�klantenservice�geopend: Tekst die onder de titel weergegeven 

word wanneer de klantenservice geopend is.

Tekst�als�klantenservice�gesloten:�Tekst die onder de titel weergegeven 

word wanneer de klantenservice gesloten is.

Tekst�onder�telefoonnummer: Tekst die onder telefoonnummer weergegeven word.

Tekst�onder�emailadres: Tekst die onder emailadres weergegeven word. 

WhatsApp�Titel: Tekst boven WhatsApp nummer, bijvoorbeeld ‘WhatsApp ons’.

BANNERS
De banners zijn de twee afbeeldingen op desktop en tablet.

Show�banners:�Schakel hier de banners in of uit.

Banner�1/2�-�Image: Upload hier de bannerafbeelding. Formaat: 593 x 145 pixels.

Banner�1/2�-�Titel: De titel van de banner. Word over de banner heen weergegeven.

Banner�1/2�-�Tekst:�De tekst onder de titel. Word over de banner heen weergegeven. 

Banner�1/2�-�Label/Button: De tekst van de button. Word over de banner heen weergegeven 

Banner�1/2�-�Link:�De URL waarnaar de banner moet linken.

BLOG
Show�last�blogposts:�Schakelt de blog op de homepage in of uit. Om de weergave van de blogberichten 

optimaal te krijgen dient u alle blogafbeeldingen in hetzelfde formaat te uploaden.

Blogs�titel:�De titel boven de laatste blogartikelen.
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Hier vindt u alle instellingen die te maken hebben met de productweergave op categoriepagina’s. 

Onderstaande instellingen zijn terug te vinden onder het tabblad ‘Producten’.

Show�stock:�Toon of verberg de product voorraad.

Flag�as�new�if�created�within�days:�Het aantal dagen dat een product het label ‘Nieuw’ moet tonen.

‘No�products�found’: Schakel de ‘Geen producten gevonden’-melding in of uit.

Sale�weergave:�Wanneer u voor ‘Procenten‘ 

kiest worden de sale-labels weergegeven 

met procentuele korting.

Wanneer u voor ‘Tekst’ kiest worden de sale- 

labels weergegeven met de tekst ‘Sale’:

5. Producten
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Hier vindt u alle instellingen die te maken hebben met de productweergave op categoriepagina’s. 

Onderstaande instellingen zijn terug te vinden onder het tabblad ‘Productpagina’.

USP’s�in�sidebar: Activeer hier of u in de sidebar op de productpagina’s USP’s wilt weergeven. De USP’s 

uit de instelling 3�–�Header�>�USP’s zullen hiervoor worden gebruikt.

Payment�Methods�in�sidebar:�Activeer hier of u in de sidebar op de productpagina’s betaalmethoden 

wilt weergeven. De betaalmethoden uit de instelling 7�–�Footer�>�Payment�Methods zullen hiervoor 

worden gebruikt.

Feedback�Widget�in�sidebar: Activeer hier of u in de sidebar op de productpagina’s de feedbackwidget 

wilt weergeven. Voor de feedbackwidget zullen de instellingen uit 1�–�Algemene�instellingen�>�Web-

shop�beoordelingen�zullen hiervoor worden gebruikt.

6. Productpagina



13

Hier vindt u alle instellingen die te maken hebben met de footer. Onderstaande instellingen zijn terug te 

vinden onder het tabblad ‘Footer’.

USP’S

Hier kunt u de USP’s boven de footer aanpassen.

USP�(1-4):�Voer hier een korte titeltekst in één tot drie woorden in. U kunt hier een <i>-tag gebruiken om 

een woord extra uit te lichten. Zie onderstaande voorbeeld.

Let op dat wanneer een HTML-tag niet correct ingevoerd word, dit fouten in de rest van de website kan 

veroorzaken!

USP�(1-4)�Subline:�De tweede regel van de USP.

USP�(1-4)�Url:�De URL waarnaar de USP moet linken.

NEWSLETTER
Deze instellingen gaan over het volgende gedeelte van de footer:

Newsletter:�Schakel deze gehele sectie in- of uit.

Newsletter�CTA:�Tekst voor in het ‘Mis geen actie’-label.

Newsletter�Tekst: Tekst voor de beschrijving naast het aanmeldformulier. Deze tekst kunt u vrij opmaken.

SOCIAL MEDIA
Social�Media:�Activeer of deactiveer de sociale media icoontjes. De sociale media accounts kunnen 

ingesteld worden via Mijn�webshop�>�Instellingen�>�Sociale�Media.

7. Footer
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CONTACT
Contact:�Activeer of deactiveer de contactinformatie.

Contact�Content: De contactinformatie welke weergegeven word in de footer.

PAYMENT METHODS
Betaalmethoden:�Activeer of deactiveer de betaalmethoden icoontjes.

Payment�Method�1�–�8:�Upload hier de icoontjes voor de betaalmethoden. Aanbevolen formaat: 50 x 

32px

SENDING METHODS
Verzendmethoden: Activeer of deactiveer de verzendmethoden icoontjes.

Send�method�1�–�4:�Upload hier de icoontjes voor de verzendmethoden. Aanbevolen formaat: 55 x 55px
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Om u zoveel mogelijk te kunnen laten aanpassen, is gekozen om zoveel mogelijk teksten in het thema 

aanpasbaar te maken.

Onder het tabblad ‘Vertalingen’ kunt u uw eigen teksten invullen. De standaardwaarde van deze teksten 

staat links van de invoervelden.

7. Vertalingen


