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Handleiding Basis Beaver Builder 
Beaver Builder is een page builder. Met een page builder kun je een website ontwerpen zoals je zelf wil. Bij een 
page builder werk je vaak net even anders op een website. Bij de meeste page builders werk je vanaf de 
voorkant van de website en ga je daar de pagina’s aanpassen. Zo ook bij Beaver Builder. 
 
Het maken van een website met Beaver Builder is een wat lastiger verhaald. Maar om te zorgen dat je zelf 
kleine aanpassingen in teksten of afbeeldingen kan doen. Hierbij een korte introductie in Beaver Builder.

Pagina aanpassen 

Omdat er op je website Beaver Builder is geïnstalleerd, worden alle pagina’s aan de voorkant van je website 
aangepast. Ga dus naar de voorkant van je website en naar de betreffende pagina die je wil aanpassen.
En klik vervolgens bovenin op Beaver Builder, zo kom je in de bewerkingsmodule van Beaver Builder terecht.
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Dit zie je omdat dan onderstaande bovenbalk boven je pagina verschijnt.

Voor de werking van Beaver Builder moet je begrijpen dat Beaver Builder werkt met Rijen en Modules.

 

Hierin dit voorbeeld zie je een rij met een achtergrond foto en je ziet ook verschillende modules, zoals een titel 
en knoppen. 
 
Een rij heeft altijd donkergrijze bewerkings icoontjes, een module altijd blauwe en het kan ook zijn dat je oranje 
bewerkings icoontjes ziet.  
Zie je oranje, dan betekend dat dat dit een rij of module is die is opgeslagen en op meerder pagina’s gebruikt 
word. Bijvoorbeeld een footer met contactgegevens. Als een rij of module is opgeslagen, dan wordt daarmee 
bedoeld dat deze opgeslagen rij/module over de hele website het zelfde is en je hem maar op 1 plek hoeft te 
bewerken en dan wordt die wijziging overal toegepast.
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Zodra je met je muis over een rij of module gaat, zie je onderstaande icoontjes links bovenin verschijnen.

Om een stuk tekst aan te passen ga je naar de juiste module waar je wat in wil veranderen en klik je op het 
Moersleuteltje. Er opent zich dan een popup scherm, zodat je die specifieke module kan aanpassen. 
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Ik heb op de vorige pagina een paar van de verschillende modules bij elkaar gezet. Zoals je ziet zien de er 
allemaal ongeveer het zelfde uit qua opbouw.  
Afhankelijk van welke module je heb open geklikt om te bewerken zie je de verschillende mogelijkheden om die 
module te bewerken. 

Je kunt eventueel de popup verplaatsen naar een andere plek of zelfs kleiner en groter maken. 
Alles wat je wijzigt, zal meteen ook live aangepast worden. Je ziet dus meteen het effect van wat jij aanpast. 
Zodra je je aanpassingen heb gemaakt, klik dan altijd op Opslaan.  
 
Heb je alle aanpassingen doorgevoerd en ben je klaar op die pagina, vergeet dan niet bovenin nog 
op Klaar en daarna Publiceren klikken. Alleen dan zijn al je wijzigingen opgeslagen en ook zichtbaar voor de 
bezoeker.
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Disclaimer 
Laura Loos verleent jou hierbij toegang tot www.lauraloos.nl (de website). Deze 
website is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik door jou. Het is dan ook niet 
de bedoeling dat je content (artikelen, foto’s, filmpjes, e.d.) van deze website 
verveelvoudigt en / of openbaart voor andere (commerciële) doeleinden. 

Beperkte aansprakelijkheid 
De op de website aangeboden informatie is door Laura Loos met zorg 
samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie die op deze website 
wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is. Laura Loos kan op geen enkele 
wijze garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is. De prijzen 
die op deze website worden getoond zijn dan ook onder voorbehoud van typefouten 
en wijzigingen. Je kan Laura Loos niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten. 
Laura Loos kan helaas niet garanderen dat deze website (en de voor de website gebruikte 
servers) vrij is van computervirussen en andere malware. Laura Loos aanvaardt hiervoor geen 
enkele aansprakelijkheid. 

Een actuele website 
Laura Loos kan de informatie die op deze website wordt getoond op ieder gewenst moment wijzigen. 

Websites van derden 
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Laura Loos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de schade die jij - of een derde - lijdt doordat jij via een externe hyperlink een andere website bezoekt. 

Auteursrechten  
Alle teksten, afbeeldingen, werkboeken, handleidingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website 
(waaronder nadrukkelijk ook de kennisbank wordt begrepen) mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door jou worden gebruikt. Alle rechten van intellectuele eigendom van 
deze website liggen bij Laura Loos of haar licentiegevers. Indien jij in de veronderstelling bent dat de content op deze 
website jouw (intellectuele eigendoms-)rechten schaadt, wordt je verzocht een e-mail te sturen naar laura@lauraloos.nl.

Privacy en cookies 
Laura Loos verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. Meer informatie over de verwerking van 
jouw persoonsgegevens en de cookies die worden gebruikt kan je vinden in de privacy-en cookieverklaring.
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