Mijn domein, 18 januari 2011
Sinds mijndomein.nl de websitemaker in mei 2010 introduceerde hebben ruim 2700 klanten
hun website hiermee vormgegeven.
Taartenmaakster Joyce uit Zandvoort heeft de website lepetitgateau.nl voor haar bedrijf Le
Petit Gateau met de Websitemaker gemaakt. Mijndomein.nl interviewde haar over het
taartenbedrijf en natuurlijk haar bevindingen met de websitemaker.
Mijn bedrijf

‘ Ik maak mijn taarten alleen in de avonduren, daarnaast werk ik bij Boumy, een bedrijf dat
leren babystofjes ontwerpt.
Het taarten maken is een uit de hand gelopen hobby. In de toekomst wil ik er meer mee gaan
doen, daarom ben ik ook met de website gestart.
De eerste keer dat ik een taart maakte was toen mijn dochter één werd en ik een Hello
Kittytaart voor haar wilde kopen. Helaas was de agenda van een Zandvoortste taartenbakster
al helemaal vol. In een tijdschrift zag ik toen een advertentie voor een workshop. Samen met
een vriendin ben ik die gaan volgen. Dat was zo leuk dat ik zelf spulletjes ben gaan kopen. Ik
dacht dat ik niet zo creatief was, maar het verbaasde me hoe leuk ik het vond.
in de bieb heb ik boeken gehaald over boetseren en ik ben gewoon op de bank gaan zitten met
een stuk marsepein. Daarna is het eigenlijk heel snel gaan rollen.
Een vriendin vroeg: ‘Wil je voor mijn vader een taart maken? En steeds meer mensen
volgden. Toen ik al aardig wat taarten had gemaakt besloot ik een website te maken. Ik dacht:
nu weet ik hoe het moet, ik ken de basistechnieken: nu ga ik het professioneler doen. Op
websites van andere mensen keek ik wat ze vroegen voor een taart.
in het begin dacht ik: misschien is het veel geld wat ik vraag, maar klanten vinden ze heel
lekker, dus daar ben ik niet meer onzeker over.
Het inkopen van materialen kost natuurlijk veel geld. In het begin was ik blij als ik kiet
speelde, maar later pakte ik het steeds serieuzer aan.
Websitemaker

Nog nooit eerder had ik een website gemaakt.
Sommige dingen waren wel lastig, maar nu ik het eenmaal onder de knie heb is het heel
makkelijk nieuwe foto’s en teksten in te voegen.
Het liefst zou ik nog een wazige achtergrond op de website hebben, daar moet ik me in gaan
verdiepen.
Voor een leek als ik is het goed te doen.
Eerst heb ik op papier opgeschreven/ getekend hoe ik het wilde hebben.
Half oktober is de website de lucht in gegaan, sindsdien lopen de bestellingen nog beter. Op
dit moment maak ik gemiddeld 3 taarten per week.
Heb jij je website ook met Websitemaker gemaakt en wil je jouw bedrijf in de schijnwerpers
laten zetten door mijndomein.nl? Mail dan naar nieuws@mijndomein.nl

