
 

Vindplaatsen voor Wordpress thema’s 

 

Gratis 

http://www.wordpress.org 

http://themehybrid.com 

De beste 200 gratis WordPress themes    

(http://www.sowmedia.nl/blog/wordpress/beste-200-gratis-wordpress-themes) 

http://www.themethumbs.com/    (met zoekfuncties) 

 

 

Betaald 

http://themeforest.net/ 

http://www.woothemes.com/         (o.a. woocomerce voor shops) 

http://www.studiopress.com/ 

http://thethemefoundry.com/ 

http://www.theme-junkie.com/ 

 

en zie hieronder voor nog veel meer… 

 

 

  

http://www.wordpress.org/
http://themehybrid.com/
http://www.sowmedia.nl/blog/wordpress/beste-200-gratis-wordpress-themes
http://www.sowmedia.nl/blog/wordpress/beste-200-gratis-wordpress-themes
http://www.themethumbs.com/
http://themeforest.net/
http://www.woothemes.com/
http://www.studiopress.com/
http://thethemefoundry.com/
http://www.theme-junkie.com/


 

Websites om WordPress themes te kopen 

 

Nr. 1 – ThemeForest (marktplaats) 

De grootste marktplaats met kwalitatief goede 
WordPress themes. Wij kopen de meeste themes op 
ThemeForest. 

 Aantal themes: 2.600+ 
 Prijs: $ 30 tot $ 60 per theme 
 Support: via verkooppagina, kwaliteit verschilt per aanbieder 

Bezoek ThemeForest.net » 

 

Nr. 2 – Elegant themes (ontwikkelaar) 

Goed en goedkoop. Met 80 themes voor $ 39 
de beste prijs-kwaliteit verhouding! 

 Aantal themes: 80+ 
 Prijs: $ 39 voor alle themes. $ 89 voor alle themes en plugins 
 Support: uitstekend forum beschikbaar 
 Niet tevreden? 100% niet tevreden, geld terug garantie 

Bezoek ElegantThemes.com » 

Nr. 3 – MOJO-Themes (marktplaats) 

WordPress themes voor MKB-bedrijven en 
creatieve professionals. 

 Type website: Aantal themes: 400+ 
 Prijs: $ 39-$ 59 per theme 
 Support: forum beschikbaar per theme 

Bezoek MOJOThemes.com » 

 

http://themeforest.net/category/wordpress?ref=Sowmedia
http://themeforest.net/category/wordpress?ref=Sowmedia
http://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=18977
http://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=18977
http://www.mojo-themes.com/categories/wordpress/?r=erwin_van_ginkel
http://www.mojo-themes.com/categories/wordpress/?r=erwin_van_ginkel


 

Nr. 4 – ThemeTrust (ontwikkelaar) 

WordPress themes voor de zakelijke markt en creatieve 
sector. We vinden de themes mooi en horen dat ook van 
anderen terug. 

 Aantal themes: 18+ 
 Prijs: 2 themes voor $ 49 
 Support: Online documentatie per theme 

Bezoek ThemeTrust.com » 
 

 

Nr. 5 – Nexus Themes (ontwikkelaar) 

Nexus themes is een Nederlands bedrijf 
dat een krachtige en flexibele front-end 

editor heeft ontwikkeld. De themes zijn 
geschikt voor nichemarkten. Een aanrader voor de minder ervaren gebruiker/ondernemers. 

 Aantal themes: 12+ 
 Prijs: Vanaf $ 67 voor theme & framework 
 Support: Nederlandse ontwikkelaars, dus in het Nederlands. Uitgebreide online 

informatie met instructievideo’s aanwezig. 
 Krachtige en innovatieve front-end editor speciaal geschikt voor onervaren 

WordPress gebruikers. 

Bezoek Nexus Themes » 

Nr. 6 – PageLines (ontwikkelaar) 

Pagelines is een Design Management Systeem (DMS). 
Zonder te programmeren kunnen geavanceerde websites 

worden gebouwd. 

 Aantal themes: 13+ (enkele geschikt voor het DMS) 
 Prijs: het framework kan in de basisversie gratis gebruikt worden. Daarna kan er een 

abonnment worden afgesloten vanaf $ 8 per maand. Extensies (themes/plugins) zijn 
los te koop in de shop 

 Support: uitgebreide online documentatie, video’s, forum 

Bezoek PageLines.com » 

 

https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=128165&c=ib&aff=173586
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=128165&c=ib&aff=173586
http://www.shareasale.com/r.cfm?B=446272&U=669945&M=45273&urllink=
http://www.shareasale.com/r.cfm?B=446272&U=669945&M=45273&urllink=
http://pagelines.ojrq.net/c/22413/8966/437
http://pagelines.ojrq.net/c/22413/8966/437


 

Nr. 7 – Template Monster (ontwikkelaar) 

Vooral geschikt voor beginners door aantrekkelijke ontwerpen 
voor specifieke doeleinden, gelimiteerde 

aanpassingsmogelijkheden en support bij installatie. 

 Aantal themes: 1730+ 
 Prijs: $ 60 – $ 75 per theme (betaling via iDeal is mogelijk) 
 Support: Betaalde hulp aangeboden bij installatie van themes, plugins of kleine 

ontwerpaanpassingen. 

Bezoek TemplateMonster.com » 
 

 

Nr. 8 – WooThemes (ontwikkelaar) 

Technisch sterk; vooral goed in WordPress 
webshops 

 Aantal themes: 84+ 
 Prijs: $ 70 per theme, $ 125 voor 84+ themes 
 Support: uitstekend (video tutorials, demo content, online instructies, forum) 

Bezoek WooThemes.com » 
 

Nr. 9 – CSSigniter (ontwikkelaar) 

Goedkope aanbieder van mooie WordPress 
themes. De themes zijn technisch eenvoudig 
opgezet. Een beginner kan er snel een 
website mee bouwen. 

 Aantal themes: 38+ 
 Prijs: $ 39 voor alle themes 
 Support: themedocumentatie aanwezig via het forum 

Bezoek CSSIgnite.com » 

 

 

http://store.templatemonster.com/wordpress-themes.php?aff=sowmedia
http://store.templatemonster.com/wordpress-themes.php?aff=sowmedia
http://store.templatemonster.com/wordpress-themes.php?aff=sowmedia
http://www.woothemes.com/
http://www.woothemes.com/
http://www.cssigniter.com/members/go.php?r=441&i=l0
http://www.cssigniter.com/members/go.php?r=441&i=l0


 

Nr. 10 – YOOtheme (ontwikkelaar) 

Creatieve, originele ontwerpen, gebouwd op een framework met Duitse degelijkheid. 

 Aantal themes: 47+ 
 Prijs: € 39 voor één website, € 79 voor drie websites 
 Support: Uitgebreide online documentatie en een forum 

Bezoek YooTheme.com » 
 

Nr. 11 – Colorlabs (ontwikkelaar) 

Goede prijs kwaliteit verhouding. Colorlabs helpt 
met het installeren van themes. 

 Aantal themes: 29+ 
 Prijs: vanaf $ 49 per theme, $ 99 voor alle 

themes 
 Support: uitgebreide online documentatie 
 Gratis hulp bij het installeren van het theme 

Bezoek Colorlabsproject.com » 
 

 

Nr. 12 – StudioPress (ontwikkelaar/ Genesis framework) 

Populair en bekende aanbieder van Genesis, een sterk technisch 
framework. Framework is een aanrader voor ontwikkelaars. 

 Aantal themes: 46+ themes 
 Prijs: $ 99 voor 1 theme & framework 
 Support: Uitstekend forum en handleidingen 

Bezoek StudioPress.com » 

Nr. 13 – Themes Kingdom (ontwikkelaar) 

http://www.yootheme.com/
http://www.yootheme.com/
http://colorlabsproject.com/member/aff/go?r=10722&i=0
http://colorlabsproject.com/member/aff/go?r=10722&i=0
http://www.shareasale.com/r.cfm?b=409836&u=669945&m=28169&urllink=&afftrack=
http://www.shareasale.com/r.cfm?b=409836&u=669945&m=28169&urllink=&afftrack=
http://www.themeskingdom.com/ref/34cbdd3d3ebb3583089c9b3ac182c10f
http://www.yootheme.com/


 

Voor $ 50 krijg je een mooie bundel met themes en elke maand garantie op 2 nieuwe 
themes. De themes zijn geschikt voor beginners. 

 Aantal themes: 47+ 
 Prijs: $ 35 per theme, $ 50 voor alle themes 
 Support: onbekend 

Bezoek ThemesKingdom.com » 
 

Nr. 14 – Creative Market (marktplaats) 

Nieuwe marktplaats op basis van de GPL licentie. Het ziet 
er veelbelovend uit. We zijn benieuwd of deze 
marktplaats zijn plek weet te veroveren. 

 Aantal themes: 100+ 
 Prijs: $ 15 – $ 50 per theme 
 Support: verschilt per aanbieder 

Bezoek CreativeMarket.com » 
 

Nr. 15 – Organic Themes (ontwikkelaar) 

Minimalistisch ontworpen themes 

 Aantal themes: 20+ 
 Prijs: $ 69 per theme 
 Support: Online handleidingen, regelmatig 

update van themes. Daarbij bieden ze ook aan om de website te hosten. 

Bezoek OrganicThemes.com » 

 

  

http://www.themeskingdom.com/ref/34cbdd3d3ebb3583089c9b3ac182c10f
https://creativemarket.com/themes?categoryIDs=60
https://creativemarket.com/themes?categoryIDs=60
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=88913&c=ib&aff=173586
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=88913&c=ib&aff=173586


 

Nog 15 aanbieders van WordPress themes 

Onderstaande aanbieders bieden wellicht precies dat ene theme aan waar jij naar op zoek 
bent! 

Organized Themes 

 

13+ WordPress themes voor stichtingen en kerken 

Themefuse 

 

29+ aansprekende themes. Prijs vanaf $ 49 per theme. 

Themify.me 

 

30+ aansprekende themes. 2 Themes kosten $ 39. 

Templatic 

 

De themes zijn ontworpen voor specifieke doeleinden zoals een vacaturesite, een 
stadswebsite, een evenementenwebsite, etc. 

http://www.organizedthemes.com/?affiliates=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3
http://themefuse.com/wp-themes-shop/?r=7609
http://themify.me/member/go.php?r=3120&i=l0
http://templatic.com/members/go.php?r=7927&i=l0
http://www.organizedthemes.com/?affiliates=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3
http://themefuse.com/wp-themes-shop/?r=7609
http://themify.me/member/go.php?r=3120&i=l0


 

Headway Themes 

 

Headway is een flexibel drag & drop framework, waarmee themes gemaakt kunnen worden. 

DIY Themes 

 

Drag & drop framework om visueel een eigen theme mee samen te stellen. 

FrogsThemes 

 

Mooie ontwerpen voor bedrijven en creatieve bureaus. Voor $ 39 mag je de 11 themes 
gebruiken. 

Upthemes 

 

Voor $ 39 krijg je de beschikking over 16 themes. 

http://headwaythemes.com/
http://www.shareasale.com/r.cfm?b=198392&u=669945&m=24570&urllink=&afftrack=
http://frogsthemes.go2cloud.org/aff_c?offer_id=2&aff_id=1028
https://upthemes.com/amember/aff/go?r=29935
http://headwaythemes.com/
http://www.shareasale.com/r.cfm?b=198392&u=669945&m=24570&urllink=&afftrack=
http://frogsthemes.go2cloud.org/aff_c?offer_id=2&aff_id=1028
https://upthemes.com/amember/aff/go?r=29935


 

Dessign 

 

Aanbieder van gratis en betaalde minimalistisch ontworpen portfolio themes. 

Nexus Themes 

 

Nederlands bedrijf! Bieden een flexibel framework met responsive themes aan. 

AppThemes 

 

Themes die extra functionaliteiten geven aan WordPress 

PremiumPress 

 

Themes die extra functionaliteiten aan WordPress geven. 

http://www.dessign.net/
http://www.shareasale.com/r.cfm?B=446272&U=669945&M=45273&urllink=
http://www.appthemes.com/cp/go.php?r=10264&i=l0
http://www.premiumpress.com/
http://www.dessign.net/
http://www.shareasale.com/r.cfm?B=446272&U=669945&M=45273&urllink=
http://www.appthemes.com/cp/go.php?r=10264&i=l0
http://www.premiumpress.com/


 

Mint Themes 

 

WordPress themes voor bands en kerken. 

Graph Paper Press 

 

36+ WordPress themes voor fotografen en creatieve professionals 

  

Photocrati 

 

WordPress themes voor fotografen en fotografie 

 

 

En zo gaat de lijst eindeloos door…. 

 

Ton Kemp 
ton@silvatica-marketing.nl 
november 2013 

http://www.mintthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=267
http://graphpaperpress.com/members/go.php?r=128639&i=l0
http://www.photocrati.com/586.html
http://www.mintthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=267
http://graphpaperpress.com/members/go.php?r=128639&i=l0
http://www.photocrati.com/586.html

