
DREAM THEME

Gerealiseerd door:4 presets:
Outdoor
Food
Furniture
Multimedia

Documentatie 



2

Dream theme       |     Documentatie

Versie 2  3
Prijzen   4
1. Algemeen   5
 1.1 Logo  5
 1.2 Fonts   5
 1.3 Tekstkleur 5
 1.4 Navigatie  6
 1.5 Achtergrond  7
 1.6 Unique Selling Points  8
 1.7 Contentblokken  9
 1.8 Knoppen 9
 1.9 Footer 10
2. Layout  11
 2.1 Menu 11
 2.2 Lay-out 13
 2.3 Winkelwagen widget rechts 14
 2.4 USP’s 14
 2.5 Footer 16
3. Slider  17
 3.1 Slider caption 17
 3.2 Slider animatie & navigatiepijltjes 17
 3.3 Slider content  18
 3.4 Slider positie  19
 3.5 Kiyoh widget  19
 3.6 Aangepaste slides 20
4. Homepage 21
 4.1 Rij 1 t/m 6 21
 4.2 Countdown timer 21
 4.3 Banners 23
5. Collectie   25
 5.1 Collectieheader 25
 5.2 Collectiebanner 25
 5.3 Kortinghoekjes 26
 5.4 Productweergave 28
 5.5 Aantallen labels 28
 5.6 Pagination 29
6. Product  30
 6.1 Productinfo 30
 6.2 Productafbeelding 30
 6.3 Product usp’s 30
7. Overige  31
 7.1 Contactgegevens 31
 7.2 Social media 31
 7.3 Winkelwagen 32
 7.4 Widgets 33
 7.5 Varianten   34
 7.6 Kleur producten 34
8. Mobiel  37
9. Contact  38

Inhoudsopgave



3

Dream theme       |     Documentatie

Het Dream Theme wordt aangeboden in SEO versie 2 en niet in SEO versie 1 

Versie 2
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Prijzen
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1.1 LOGO

Hier kunt u het logo en de favicon van uw webshop aanpassen. De maximum breedte van het logo is 220px 

(440px voor retina). De favicon moet 16 pixels breed en hoog zijn.

1.2 FONTS

Hier is het mogelijk om de algemene teksten van de website aan te passen. 

Titels (Google Web Fonts): 
Hier kunt u selecteren welk font er gebruikt moet worden voor de titels. 

Body (Google Web Fonts): 
Hier kunt u selecteren welk font er gebruikt moet worden voor de teksten.

1.3 TEKSTKLEUR 

In het Dream theme is het mogelijk de tekstkleur aan te passen. Mogelijk zou de tekstkleur in 1 kleur zorgen 

voor onduidelijk tekst op de website en daarom is het mogelijk een primaire en een secundaire tekstkleur in 

te stellen.

 

1. Algemeen
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Primaire tekst
Hier kun je de kleur kiezen van de primaire onderdelen van de website. Denk hierbij aan de tekst op catego-

rieën, producten, merken, seo tekst. 

Secundaire tekst
Hier kun je de kleur kiezen van de secundaire onderdelen van de website. Denk hierbij aan de tekst op de 

usp balk en andere overige teksten.

1.4 NAVIGATIE

Navigatie
Hier kunt u de achtergrondkleur en de tekstkleur van de navigatiebalk aanpassen. 

Header
Wanneer u bij layout kiest voor een ‘Header’ menu, dan kunt u hier de kleur aanpassen. Wanneer de header 

niet is geactiveerd bij layout > Menu zal deze functie niet werken. Om deze functie gebruiken is het dus ver-

plicht om ‘Header’ te activeren bij Layout > Menu.   



7

Dream theme       |     Documentatie

Step one

Step two

1.5 ACHTERGROND 

Body
Hier kunt u de achtergrondkleur van het thema aanpassen.

Achtergrondafbeelding
Dit is de afbeelding die op de achtergrond van de gehele website wordt geplaatst. De beste afmetingen 

hangen af van de volgende twee opties. 

Achtergrond positie
Dit bepaalt de positionering van de afbeelding die is geüpload in het voorafgaande veld.

Achtergrond herhalen
Hier wordt bepaald hoe de afbeelding systematisch wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: wordt de afbeelding 

normaal weergegeven; of wordt deze herhaald waardoor er een patroon ontstaat.

Achtergrond grootte
Hier wordt de grootte van de afbeelding bepaald. Je kunt instellen ‘Cover’, waardoor de afbeelding wordt 

uitgerekt over de hele pagina. Dit is handig voor als je een achtergrondafbeelding hebt.
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Inhoud
Hier kunt u de kleur veranderen van de wrapper oftewel de inhoud van de website. Alles wat dus binnen de 

content valt. Zie het voorbeeld hieronder. 

 

*tip: Wanneer u hier transparent invult, dan zal de inhoud transparent worden. Handig voor mocht u een 

achtergrondafbeelding gebruiken en die willen laten tonen in de content.

1.6 UNIQUE SELLING POINTS
Hier kunt u de achtergrondkleur van de unique selling points balk aanpassen.

Inhoud
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1.7 CONTENTBLOKKEN

Content blokken
Hier kunt u de achtergrond kleur van de content blokken

aanpassen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de omschrijvingsbalk van producten, categorieën en merken. 

 

Content tekst
Wanneer de primaire tekst alsnog onleesbaar wordt in de content blokken, dan is het hier alsnog mogelijk 

om de blokken handmatig aan te passen. 

1.8 KNOPPEN

Hier kunt u de achtergrondkleur van verscheidene knoppen aanpassen.

Buttons
Dit zijn alle buttons die niet uitgelicht worden of een call to action zijn.

Highlight
Dit zijn alle uitgelichte onderdelen, maar voornamelijk knoppen van de website.

Call to action
Dit zijn alle call to action knoppen, oftewel alle knoppen met ‘in winkelwagen’.
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1.9 FOOTER

Hier kunt u de achtergrondkleur van de footer aanpassen.
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2.1 MENU

Hier kunt u selecteren of u graag een sidebar wilt als menu of een header. Hieronder ziet u het resultaat van 

wanneer u het menu op sidebar zet en wanneer u het menu op header zet.

Sidebar met megamenu 
Activeer deze optie en geef al uw categorieën weer in een mooi megamenu. 

Let op! Wanneer het menu te veel of te lange item bevat dan kan het onderste deel weg vallen. Dit menu is niet 

berekend op een enorme hoogte, dus er zit een limiet aan. 

Sidebar met scrollbar 
In dit menu kunt een onbeperkt aantal aan item kwijt. Wanneer het menu te kort wordt, dan verschijnt er 

een scrollbalk rechts, waarmee u langs alle menu items kunt scrollen. Dit is een goed alternatief voor als u 

te veel categorieën hebt en toch de zijbalk wilt gebruiken.

Lay-out2.
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Header
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2.2 LAY-OUT

Hier kun je het type layout instellen. Standaard staat deze op ‘Fluid’, maar als je gebruik wilt maken van 

‘Fixed’ , zorg er dan voor dat bij het kopje ‘Menu’ het type ‘Header’ geselecteerd is. Anders zult u geen 

verandering ondervinden.

Fluid

Fixed
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2.3 WINKELWAGEN WIDGET RECHTS

Het is mogelijk om de winkelwagen buttons rechts die meescrolt, in te schakelen. Dit kun u doen door de 

checkbox aan te vinken.

2.4 USP’S

In dit thema is het mogelijk om zelf te selecteren in welke stijl je de USP’s wilt weergeven, oftewel hier 

bepaald u wat er in de usp balk komt te staan.

Custom USP
Voer 4 Usp’s in en selecteer hier een bijpassend icoontje bij.

Headline USP
Voer een zin of slogan in van uw webshop.

Service pages (limit 4)
De bovenste 4 tekstpagina’s worden weergegeven in de usp balk met een bijbehorende link. Let op! Meer 

dan 4 tekstpagina’s kunnen niet worden weergegeven.

CUSTOM USP

In dit thema kunt u zelf uw eigen usp’s samenstellen doormiddel van een tekst in te voeren en een bijbe-

horend icoon te selecteren. Voor het optimale resultaat is het belangrijk dat alle 4 the usp’s zijn ingevuld.
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HEADLINE USP

Wanneer u Headline USP selecteert, dan kunt u zelf een tekst invoeren die verschijnt in de USP balk. 

Bijvoorbeeld om een kortingsactie weer te geven of uw slogan te laten zien.
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SERVICE PAGES (LIMIT 4)

Wanneer u service pages selecteert, dan worden automatisch de eerste 4 service pages geselecteerd. Hier 

hoeft u verder niets voor in te stellen.

2.5 FOOTER

Het is mogelijk om in de footer te selecteren wat u precies wilt laten zien en wat u het liefst wilt verbergen. 

Zo kunt u selecteren of u tags, Contact en Google Maps, Footer boven en Footer onderkant wilt laten zien 

of verbergen.
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3.1 SLIDER CAPTION

Hier kunt u selecteren wat voor ‘caption’ oftewel wat u graag wilt weergeven in de slider. Hiervoor kunt u 

kiezen uit 3 opties: content en een kiyoh widget of niks.

Content  Kiyoh

3.2 SLIDER ANIMATIE & NAVIGATIEPIJLTJES

Slider animatie
Hier kun je de animatie van de slider selecteren. Je hebt twee opties, namelijk Slide en Fade. Bij slide dan 

bewegen de sliders van rechts naar links. Bij fade dan loopt slide 1 vervaagt over in slide 2.

Slider3.
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Slider navigatiepijltjes
Hier kun je de navigatiepijltjes van de slider in- en uitschakelen.

3.3 SLIDER CONTENT

Om deze functie te gebruiken dient ‘content’ bij slider caption ingeschakeld te zijn. Anders zullen de aanpassin-

gen die u hier doorvoert geen effect hebben!

Hier kunt u de slider content kleur instellen.

Slider title background color
Deze is voor de achtergrond van de titel van de slider. 

Slider titles color
Deze is voor de tekstkleur van de titel van de slider.

Slider button background 
Deze is voor de achtergrond kleur van de button in de slider.
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3.4 SLIDER POSITIE

Slider content position
Hier kunt u de positie instellen van de content van de slider.

Hiervoor dient ‘content’ ingeschakeld te zijn bij ‘Slider caption’.

3.5 KIYOH WIDGET

In dit thema is het mogelijk om in de slider een kiyoh widget te laten verschijnen. Hiervoor hoeft u slechts u 

kiyoh id in te vullen in het tekstvak, zoals hieronder.

Hiervoor dient ‘kiyoh’ ingeschakeld te zijn bij ‘Slider caption’.
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3.6 AANGEPASTE SLIDES

Dit thema maakt gebruik van custom slides om de compressie die gewoonlijk op de headlines slides zitten 

te ontlopen. Daarvoor kunt u nu bij design > instellingen zelf u slides uploaden.

Slide Image
Upload hier uw slider afbeelding.

 ▪ Aangeraden voor de sidebar variant formaat: 1700px bij 600px 

 ▪ Aangeraden voor de header variant formaat: 1920px bij 600px

* De hoogte van de slider is variabel, maar bij aangeraden formaten hebben wij de formaten weergegeven die 

wij zelf in ons thema preset hebben gebruikt.

Slider Title
Voer hier de titel in die u wilt weergeven in de slider. Dit is tevens ook een h2 tag.

Slider button link
Voer hier de link in die op de button moet komen van de slider.

* Let op! Slider button moet zijn ingevuld om dit te laten werken.

Slider button
Voer hier de tekst in die komt te staan in de slider button.
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4.1 RIJ 1 T/M 6

Het is mogelijk in dit thema om per rij in te stellen of u deze wilt laten zien op de homepage of wilt 

verbergen. De rijen zijn als volgt verdeeld:

 ▪ Rij 1: Bovenste rij met de actietimer en de banner er naast worden weergegeven.

 ▪ Rij 2: Tweede rij waar de categorieën worden weergegeven.

 ▪ Rij 3: Derde rij waar alle producten worden weergegeven.

 ▪ Rij 4: Vierde rij waar alle merken worden weergegeven.

 ▪ Rij 5: Vijfde rij waar alle blogartikelen worden weergegeven.

 ▪ Rij 6: Zesde rij waar de SEO content wordt weergegeven.

4.2 COUNTDOWN TIMER

Het is mogelijk in dit thema om per rij in te stellen of u deze wilt laten zien op de homepage of wilt verber-

gen. De rijen zijn als volgt verdeeld:

 ▪ Timerblok achtergrond: Kies hier de achtergrondkleur van de timerblok .  

 ▪ Timerblok tekst: Kies hier de kleur van de timerblok tekst.

Homepage4.
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 ▪ Timer Background color: Dit is de kleur van de timer en de labels eronder. 

 ▪ Timer tekst color: Dit is de tekstkleur van de getallen in de timer.

De producten van de timer worden uit de “Timer” categorie gehaald. U maakt dus een categorie aan

in uw webshop genaamd “Timer” en dan worden alle producten uit deze categorie gehaald en in de

wachtrij van de timer gezet als u deze aan heeft gezet. Er is een limiet van 24. Vergeet niet om de

zichtbaarheid in de catalogus uit te vinken voor deze categorie want anders verschijnt deze in uw

menu’s.

Timer
Als u dit veld aanvinkt dan wordt de timer aangezet. Onthoud wel dat de timer en banner nooit tegelijkertijd 

worden gebruikt.

Jaar
Hier vult u het jaar in wanneer de timer begint. (Dit moet een getal zijn YYYY)

Maand
Hier vult u de maand in wanneer de timer begint. (Dit moet een getal zijn M of MM)

Dag
Hier vult u de dag van de maand in wanneer de timer begint. (Dit moet een getal zijn D of DD) Uur: Hier vult 

u het uur in waarop de timer begint. (24 uur notatie dus 0 = 0:00 uur, 20 = 20:00) 

Interval
Dit veld bepaalt de tijd in uren van hoe lang elk product zichtbaar is. Als u hier 24 invult, dan duurt elke actie 

in de wachtrij 24 uur.
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4.3 BANNERS

Banner links (actietimer)
Afmetingen: 720x360px. Dit is de afbeelding die wordt weergegeven wanneer de countdown timer is 

uitgeschakeld. Dit is tevens ook de afbeelding die wordt weergegeven als de optionele timer nog moet 

beginnen of al is afgelopen.

Banner url links (actietimer)
Als u hier iets invult, dan linkt de afbeelding naar de URL die u hier invult.
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Banner rechts
Afmetingen: 720x360px. Dit is de afbeelding die wordt weergegeven naast de countdown timer.

Banner url rechts
Als u hier iets invult, dan linkt de afbeelding naar de URL die u hier invult.

Banner rechts titel
Type hier de titel van de banner rechts.

Banner rechts descriptie
Type hier descriptie van de banner rechts.
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5.1 COLLECTIEHEADER

Headerafbeelding (default)
Afmetingen: 1000x390px. Upload hier je banner die verschijnt wanneer er geen header banner beschikbaar 

is bij een pagina. Wanneer je deze leeg laat, zal de gehele header sectie automatisch verdwijnen.

Header lees meer button 
Schakel hier de lees meer knop in of uit in de header van de collectiepagina.

Filters uitgeklapt
Hier kun je in of uitschakelen of de filters al zijn uitgeklapt.

5.2 COLLECTIEBANNER

Homepage banner activate
Activeer hier de collectiebanner op de homepage.

Collectie banner activate
Activeer hier de collectiebanner op de homepage.

Collectie banner
Upload hier de collectiebanner afbeelding.

Collectie position
Bepaald hier de positie van de content (titel + omschrijving) in de banner. 

Collectie URL
Voer hier uw link in die op de collectiebanner wilt plaatsen.

Collectie5.
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Collectie titel
Voer hier uw titel in die u wilt weergeven in de collectiebanner.

Collectie descriptie
Voer hier uw omschrijving in die u wilt weergeven in de collectiebanner.

5.3 KORTINGSHOEKJES

*Let op! Bij sommige van de kortingshoekjes is het vereist om de template data te activeren. Dit kunt u doen 

door te gaan naar Instellingen > Onder het kopje shop instellingen naar Workflow > Activeer Custom template 

data, zoals in het onderstaande voorbeeld.
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Sale
Pas hier de kleur aan van het sale hoekje. Het sale hoekje verschijnt wanneer je bij een product in Data 01 

‘sale’ invoert of wanneer een product een oude prijs heeft.

New
Pas hier de kleur aan van het new hoekje. Het new hoekje verschijnt wanneer je bij een product in Data 01 

‘new’ invoert.

Bestseller
Pas hier de kleur aan van het bestseller hoekje. Het bestseller hoekje verschijnt wanneer je bij een product 

in Data 01 ‘best’ invoert.

Uitverkocht
Pas hier de kleur aan van het uitverkocht hoekje. Het uitverkocht hoekje verschijnt wanneer een product is 

uitgeverkocht of wanneer u ‘sold’ bij een product in Data 01 typt.

Custom
Pas hier de kleur aan van het custom hoekje. Het new hoekje verschijnt wanneer je bij een product in Data 

01 ‘custom’ invoert. Ook kunt u de tekst van een custom hoekje aanpassen door uw tekst in te vullen bij 

custom titel. Let op! Tekst kan te lang worden, waardoor deze niet op het hoekje past, dus houdt dit zelf goed 

in de gaten.
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5.4 PRODUCTWEERGAVE

Varianten
Schakel hier de varianten bij elk product op homepagina en collectiepagina aan of uit. Dit schakelt de 

varianten op de productpagina NIET uit.

Reviews
Schakel hier de reviewsterren bij elk product op homepagina en collectiepagina aan of uit. Dit schakelt de 

reviewsterren op de productpagina NIET uit.

Cart
Schakel hier de winkelwagen knop bij elk product op homepagina en collectiepagina aan of uit. Dit schakelt 

de winkelwagen knop op de productpagina NIET uit.

5.5 AANTALLEN LABELS

Hier kun je in- of uitschakelen of de aantallen labels al worden weergegeven bij de collectie en catalogus-

pagina of de aantallen in het sidebar menu die achter de titel wordt weergegeven.
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5.6 PAGINATION

Selecteer of je op de collectiepagina een infinity scroll wilt of dat u graag uw collectie wilt verdelen in 

verschillende pagina’s.

Pagination

Infinity scroll
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Product6.

6.1 PRODUCTINFO

Volledige titel
Activeer hier of je over het hele thema de volledige titel wilt gebruiken. Let op! Bij activering van de volledig 

titel wordt automatisch de merknaam voor de producttitel gezet.

Variant titel
Activeer hier of je de variant titel op de productpagina onder de producttitel wilt tonen.

6.2 PRODUCTAFBEELDING

Zoom
Activeer hier de zoomfunctie op de productafbeelding.

Thumbnails products
Activeer hier de thumbnail rij links. De thumbnail rij rechts naast de productafbeelding wordt gegenereerd 

op basis van de tag die je opgeeft. Let op! Hij pakt altijd de eerste 1 tag die je opgeeft en er is een limiet van 4 

producten naast de productafbeelding. Voor meer informatie contacteer InStijlMedia: info@instijlmedia.nl

6.3 PRODUCT USP’S

In dit thema kunt u zelf uw eigen usp’s samenstellen doormiddel van een tekst in te voeren en een bijbe-

horend icoon te selecteren. Voor het optimale resultaat is het belangrijk dat alle 4 the usp’s zijn ingevuld.
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7.1 CONTACTGEGEVENS

Hier kunt u uw contactgegevens invullen die zullen worden weergegeven bij google maps op elke pagina. 

Er is ruimte om uw naam, adres, postcode en plaats, email, een telefoonnummer en een korte omschrijving 

kwijt te kunnen.

7.2 SOCIAL MEDIA

Hier kunt u de socialmedia’s die in de footer staan koppelen. Er is ruimte voor een Facebook, Twitter, 

Google, Pinterest, Youtube, Instagram en LinkedIn button. 

Overige7.
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7.3 WINKELWAGEN

In dit thema is het nu mogelijk om het winkelwagentje tot beperkt niveau aan te passen naar uw wensen. 

Zo kunt u bijvoorbeeld kleuren veranderen en de winklewagen buttons een eigen kleur geven. Ook hebben 

wij aan de rechterkant een sidebar gemaakt waar u een banner of uw kiyoh widget in kwijt kunt.

Cart buttons
Verander hier de kleur van alle buttons van de winkelwagenpagina, behalve de bestel knop.

Cart highlight
Pas hier de kleur aan van de uitgelichte delen van de winkelwagenpagina. Bijvoorbeeld de winkelwagen 

button en de totaalprijs.
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Cart header
Pas hier de kleur aan van de headers van de overige pagina’s.

Cart header tekst
Pas hier de tekstkleur aan van de headers van de overige pagina’s.

7.4 WIDGETS

Hier is plek om de widgets van de rechtersidebar op de overige pagina’s te activeren. Er is ruimte voor een 

banner en een Kiyoh widget.

Cart banner 
Afmetingen: 335x444px. Hier kunt de banner uploaden voor de rechtersidebar bij de overige pagina’s.

Kiyoh
Vul hier het kiyoh id in van uw kiyoh widget om deze te activeren in de rechter sidebar en in de footer. Als de 

kiyoh in de slider ook actief is, moet u als nog het ID invullen hier anders zal de widget niet geactiveerd worden.
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7.5 VARIANTEN

De kleurenvarianten zijn te activeren door de naam van een kleur in te voeren als titel van een variant. 

Wanneer er geen kleurentitel is ingevoerd of deze nog niet is gedefinieerd, dan zal er een standaard 

variantblokje worden weergegeven.

7.6 KLEUR PRODUCTEN

Door middel van tags kunt u producten koppelen om bijvoorbeeld kleur producten op de productpagina 

naast de hoofdafbeelding te krijgen.

Eerst moet u voor elke kleur een nieuw product aanmaken. Elke variant is een apart aangemaakte product. 

Het principe is vergelijkbaar met gerelateerde producten.
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In het hoofdthema hebben wij de naam van het product gebruikt als tag om daar alle producten aan te 

koppelen die bij dit product horen.

In het hoofdthema hebben wij ervoor gekozen om het product “Arcteryx Covert Hoody Women” 

verschillende kleur varianten te geven. Dit zijn apart aangemaakt producten!
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Deze producten worden nu rechts, zoals het onderstaande voorbeeld weergegeven. Mensen kunnen nu 

gemakkelijk tussen producten wisselen en kijken naar de verschillende varianten.
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Mobiel8.

In dit thema is het mogelijk om zelf in en uit te schakelen wat je wilt dat bezoekers op de mobiel zien en wat 

niet. Bij de uitgeschakelde onderdelen, wordt de code ook niet ingeladen, dus zal dat meehelpen aan het 

versnellen van uw webshop op de mobiel.

Zie Design > Instellingen voor de mogelijkheden.
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Als wij u ergens mee van dienst kunnen zijn dan horen we dit graag.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 
+31(0)88 023 33 55

Werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres
InStijl Media

Mors 11c

NL - 7151 MX EIBERGEN

info@instijlmedia.nl

www.instijlmedia.nl

Contact9.


