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Kleuren:

De achtegrondkleur van deze website is wit. Dit zorgt er-
voor dat de website helder overkomt.

In de afbeeldingen komen vooral lichte tinten bruin en grijs 
terug.

Tussentitels hebben een gouden kleur. Dit straalt klasse uit. 
Het is ook een mooie link naar de juwelen aangezien daar 
ook vaak goud terug te zien is.

Teksten en informatie hebben een zwarte kleur. Dit vind ik 
zelf een goede keuze omdat het makkelijk leesbaar is.

Lay-out:

De website heeft een trendy, moderne en strakke look.

Professionele foto’s trekken zeker de aandacht. Ze weten 
hun product hiermee goed te verkopen.

Aangezien het een webshop is, vind ik het een goede keu-
ze dat er meer beeldmateriaal aanwezig is dan tekst. Op 
die manier worden de producten die ze aanbieden goed in 
de kijker gezet.
De weinige tekst die aanwezig is op de webshop is vaak 
een korte beschrijving bij elk product.

Knoppen zijn duidelijk te zien aan de hand van een wit ka-
der. Wanneer je met de muisaanwijzer over een knop gaat, 
verandert de kleur naar zwart. Zo worden de knoppen nog 
eens extra benadrukt.

Typografie:

De website hanteert een leesbaar lettertype.

Er is relatief weinig tekst aanwezig op de website aange-
zien dit meer een webshop is. Maar soms zijn er verschil-
lende alinea’s te zien.
De regels zijn niet te lang en er is een goede regelafstand. 
Deze vergemakkelijken het lezen van de teksten.
De paragrafen op zich zijn ook kort.

Wat vind je van dit ontwerp?:

De website spreekt me aan.
De trendy, strakke look zorgt voor een duidelijk overzicht.
De webshop zelf is goed ingericht en mooi afgewerkt.



URL: https://www.ketnet.be/



Kleuren:

De achtegrondkleur van deze website heeft de volgende 
kleuren: donkerblauw, lichtblauw, donkerroze en geel. Deze 
zorgen voor een speelse sfeer.

De knoppen in de navigatie zijn kleurrijk en geven duidelijk 
aan waarnaar de knop verwijst (vb: een oog voor de pagina 
‘kijken’).

Er worden veel kleuren door elkaar gebruikt. Dit maakt het 
speels voor kinderen. Zo wordt niet doorgaans één kleur 
gebruikt voor knoppen die naar artikels verwijzen.

De tekstkleur is niet zwart. De kleur verandert en staat 
steeds in contrast met de achtergrondkleur (vb: op een gele 
achtergrondkleur staat roze tekst).

Lay-out:

De website heeft een speelse, levendige look. Dit maakt het 
zeker aangenaam voor kinderen.

Er is meer beeldmateriaal aanwezig dan tekst, dit trekt ze-
ker de aandacht van de bezoeker van de website. Ook de 
interactieve knoppen in de navigatie wekken de interesse.

Ondanks het felle kleurgebruik en het vele beeldmateriaal is 
de website zeer overzichtelijk opgesteld. Dit maakt de web-
site gebruiksvriendelijk voor kinderen.

Typografie:

De website hanteert een leesbaar lettertype: Proximanova.
Titels worden telkens in hetzelfde lettertype geschreven, 
maar in bold.
Op de website is niet veel tekst aanwezig. Aangezien de 
doelgroep ruim gezien ‘kinderen’ is, vind ik dit persoonlijk 
goed.

De lettergrootte is goed, hoewel het voor kinderen mis-
schien aangenamer zou zijn om een iets groter lettertype te 
lezen.
Er is een goede regelafstand.

Wat vind je van dit ontwerp?:

De website heeft een speelse sfeer en dat vind ik positief.

Indien ik de website zelf voor langere tijd zou moeten ge-
bruiken, zouden de felle kleuren me kunnen beginnen irrite-
ren.
Maar aangezien deze website meer voor kinderen bestemd 
is, vind ik het kleurgebruik wel goed.


