
EEN ONLINE HUIS VOOR JOUW WEBSITE

Met Website Hosting krijg jij ruimte voor jouw website op  één van onze servers in Nederland. Deze 

ruimte is nodig voor het opzetten van je eigen website of als je wilt e-mailen vanuit je domeinnaam. 

Hosting is te zien als het huis waar je website woont. Je domeinnaam is het adres van dit huis. 

Herstelbaar Ons systeem maakt elke dag een back-up van alle bestanden op de 

server. Gaat er iets niet goed? Herstel is tot een week terug mogelijk.

Professioneel e-mailen E-mailadressen zijn standaard inbegrepen. Zo kan je 

e-mailen vanuit jouw domeinnaam. 

Snel Website Hosting bevat technieken die jouw website en e-mail sneller maken.

WEBSITE HOSTING

5 websites

3 CPU-cores

4 GB geheugen

80GB webruimte

Onbeperkt mailboxen

Kies uit de volgende pakketten:

3 websites

2 CPU-cores

2 GB geheugen

40GB webruimte

20 mailboxen

5 MySQL databases

100GB dataverkeer

Back-up van de 

afgelopen 7 dagen

Basis SSL-certificaat
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1 website

1 CPU-core

1 GB geheugen

20GB webruimte

10 mailboxen

2 MySQL databases

50GB dataverkeer

Back-up van de 

afgelopen 7 dagen

Basis SSL-certificaat

€5,- per maand €10,- per maand €17,50 per maand

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Facturatie vindt plaats per jaar. 

SMALL H004.S MEDIUM H004.M LARGE H004.L

10 MySQL databases

500GB dataverkeer

Back-up van de 

afgelopen 7 dagen

Basis SSL-certificaat

Heb je nog geen domeinnaam en/of website? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Flexibel Via het beheerpaneel kun je je huis inrichten. Je installeert eenvoudig 

een Content Management Systeem (CMS) zoals WordPress of Joomla om zelf een 

website te bouwen.

www. Verhuisservice Neem je hosting af bij een andere organisatie en wil je overstappen 

naar ons? Wij regelen de verhuizing kosteloos voor jou.


