bizLocator op jouw website plaatsen
Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om bizLocator op de website van jouw
organisatie te plaatsen. Loop je ondanks deze steun toch nog ergens vast? Contacteer dan ORIS nv
via e-mail op info@bizLocator.be of via telefoon op 09 243 10 20.

Stap 1: maak een nieuwe webpagina aan
Voorzie een mooi plaatsje op jouw website voor bizLocator zodat ondernemers het vlot vinden
vanop de homepagina. Maak een nieuwe webpagina aan waaraan je bizLocator wil toevoegen.
Indien mogelijk kan je deze pagina ook bereikbaar maken via een verkorte URL. Dat zou er zo uit
kunnen zien: www.[organisatie].be/bizLocator
Schrijf op deze webpagina een informatieve tekst over de mogelijkheden van het project en de
samenwerking tussen jouw organisatie en bizLocator. Hieronder vind je een voorbeeldtekst ter
inspiratie. Foto’s en logo’s kunnen de pagina verder verfraaien. Deze inspanningen maken jouw
pagina beter vindbaar voor zoekmachines.
Voorbeeldtekst
bizLocator, jouw start voor professioneel vastgoed
Wens je een perceel op een bedrijventerrein te kopen? Zoek je eerder naar een beschikbaar
bedrijfspand? Of wil je als starter een flexibele bedrijfsruimte huren? bizLocator helpt elke
ondernemer gratis op weg naar de meest geschikte ruimte in [REGIO].
bizLocator biedt naast een overzicht van zowel winkelpanden, horecazaken, kantoren,
loodsen, units in businesscenters en industriegronden ook een extra dienstverlening. Zo kan
je steeds bij ons terecht voor al je vragen rond vestigingsadvies, subsidies,
uitbreidingsmogelijkheden van de locatie, noem maar op!
Klik hiervoor op het icoontje bij een pand of op de knop 'Neem contact op'
Samen met bizLocator maken we je het gemakkelijker om jouw droomlocatie te vinden.

Stap 2: kies voor een weblink of een widget
bizLocator integreert op de website van jouw website op twee mogelijke wijzen: via een weblink of
een widget. Aan jullie om de meeste geschikte methode te kiezen. Afhankelijk van die keuze volg je
de stappen onder 3A of 3B.

Stap 3A: een weblink implementeren
Plaats op de webpagina een duidelijk zichtbare button met een aansprekende tekst (bv. Bekijk hier
het aanbod). Onder deze button plaats je de link die bizLocator je bezorgde. Die link heeft volgende
structuur:
https://www.bizlocator.be/widget-display/organisatie?view=grid

De naam van jouw organisatie zal daarbij ingevuld zijn in de plaats van het woord ‘organisatie’. Een
goed voorbeeld van deze werkwijze vind je op de website van de gemeente Knokke-Heist.
Stap 3B: een widget implementeren
Plaats op de webpagina een iframe waarbinnen de widget van bizLocator getoond zal worden. Je
voegt daarvoor volgende code aan de broncode van de webpagina toe.
<iframe name="bizlocator-widget" id="bizlocator-widget" frameborder="0"
src="https://www.bizlocator.be/nl/widget-display/organisatie"></iframe>
Je past daarbij het woord ‘organisatie’ aan naar de naam van jouw organisatie. bizLocator bezorgt je
ook deze link. Een goed voorbeeld van deze werkwijze vind je op de website van de stad Bilzen. Deze
methode is iets foutgevoeliger en vraagt meer inspanningen van jouw organisatie. De toelichting vind
je hieronder. Als de ruimte op jouw webpagina te smal is, raden we aan om een weblink te
implementeren (stap 3A).
Op zich is de widget volledig responsive. Maar de website van jouw organisatie moet hierop voorzien
zijn. Indien er geen breedte aan de iframe toegekend is, zal de iframe de breedte van zijn parentelement overnemen. De breedte van een iframe is dus geheel in controle door de website die de
iframe toont. Om ook de responsiveness van de website in de hoogte te voorzien is er meer werk
vereist. Zo moet je ervoor zorgen dat de iframe die de bizLocator-widget zal weergeven de id
bizmart-widget met zich mee heeft gekregen. Vervolgens dient men ook onderstaand javascriptbestand in de website te linken. Het bestand iFrame.js kan je hier downloaden.

