
THEMA SIMPLE DOCUMENTATIE 

 

Gemaakt door junothemes 

 

Over het thema: 

 

“Simple Theme” is een ovaal en elegant design, ideaal voor wanneer je op zoek bent naar een thema voor 

je bedrijf. Perfect gemaakt voor webwinkels zoals; Mode, Kleding, Accessoires, Tassen en Portemonnees, 

Schoenen en Sandalen, Sieraden en horloges, etc. Ons team geeft extra aandacht aan dit thema, waarbij de 

belangrijke kwaliteits keuring grondig gedaan wordt. 

 

Dit thema is “fully reponsive” op alle electronische apparaten zoals; Desktop, IPad, IPhone en 

Smartphone en ontwikkeld met nieuwe web technology; Font Awesome 4,Bootstrap 4, CSS3, HTML5. 

Verder zit het thema vol met functies die je helpen met de start up van de bedrijf. 

 

Instellingen gebruiken in meerdere talen: 

 

We hebben rekening gehouden met meerdere talen tijdens het ontwikkelen van Theme Simple. 

Aangepaste vertalingen zijn makkelijk te managen in de back office via ‘ Custom Translations’. 

 

Voor vragen over instellingen en meerdere talen kan je terecht bij: 

support@junothemes.com 

 

Contact: 

 

Aanpassingen op maat: info@junothemes.com 

Vragen over het thema: support@junothemes.com 

 

Thema aanpassen: 

 

• Slider 

• Discount block 

• Instagram 
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• Achtergrond 

• Lay-out 

• Contact informatie 

• Features 

• Logo 

• Social 

• Typografie 

• Collectie/product overzicht 

 

Slider: 

 

Voeg hier de slider afbeelding toe. We raden je aan om 1920x730 pixels aan te houden. Buiten de 

afbeelding kan je een video slider toevoegen. 

 

Discount block: 

 

Voeg datum en tijd toe aan je webwinkel 

 

 

 

Ga naar admin en volg het menu: Design > Theme editor 

Typ “discount-bg.jps” grootte is 1920x300 pixeks als file name om de achtergrond te veranderen voor dit 

blok. (zie afbeelding volgende pagina) 

 



 



Blog: 

 

Verander achtergrond hetzelfde als die van het discount block. 

Typ “blog-bg.jpg” grootte is 1920x500 pixels als file name om het te veranderen 

 

Instagram: 

 

Voeg URL toe en upload een achtergrond voor je Instagram account. 

upload achtergrond grootte is 1920x300 pixels 

 

Achtergrond: 

 

Hier kan je: 

 

• De body en kruimelpad uploaden 

• Achtergrondkleur voor je Header, Footer, Body en container veranderen 

 

Layout: 

 

Hier kan je een boxed layout activeren voor je website. 

 

Contact informatie: 

 

Contact informatie zal verschijnen in de web Footer: 

 

 

Features: 



 

Configureer hier review, newsletter ….. 

 

Logo: 

 

Upload logo en favicon 

 

Typografie: 

 

Verander je lettertype en kleur in je webwinkel 

 

Wij maken gebruik van Google Fonts. Om ze te bekijken klik op de volgende link: 

https://fonts.google.com/ 

 

** Alles wat met een ster gemarkeerd is kan worden aangeboden met een custom vertaling via Content > 

Custom translations. 
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