DOMEINNAMEN
Jouw adres op het internet
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WEBSITE

Versie januari 2023

INTERNETDIENSTEN
Meer dan webdesign...

Zekerheid en continuiteit...

Vindingrijck helpt je graag met de realisatie van je website.

Onze server wordt 24/7 door Savvii in de gaten gehouden.

Om te kunnen garanderen dat jouw internetpagina’s

Als er een foutieve reactie komt, worden de technici direct

altijd bereikbaar zijn (99,95% uptime), werken wij samen

geïnformeerd en ondernemen ze onmiddellijk actie.

met Savvii.nl; een van de beste high-end managed

De ICT-ers van Savvii zorgen er tevens voor dat alle

hostingproviders van Nederland. Wij beschikken hier over

belangrijke serversoftware-updates worden uitgevoerd en

een eigen webserver waarop wij jouw website kunnen

dat er dagelijks een backup wordt gemaakt.

hosten. Hier registreren wij eveneens de domeinnamen.

Snel en veilig...

Absolute controle en service...
Vindingrijck kan indien gewenst eigen software installeren

Onze server bij Savvii staat in een ISO-gecertificeerd

en veranderingen naar eigen inzicht en belang uitvoeren.

Nederlands datacenter. De beste tooling wordt gebruikt

Onze klanten kunnen van Plesk (ons online controle

om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen. Dit zorgt

paneel) gebruik maken om gemakkelijk zelf instellingen

er voor dat de diensten zeker, betrouwbaar en altijd

te beheren en e-mailadressen aan te maken. Wij helpen je

beschikbaar zijn.

daar overigens met plezier bij.

Zelf doen of laten doen?

SPECIFICATIES EN TARIEVEN INTERNETDIENSTEN VINDINGRIJCK I.S.M. SAVVII PER 1-1-2023
Wil jij zorgeloos ondernemen zonder je te hoeven bekommeren of jouw website wel bereikbaar is? Wil je erop kunnen
vertrouwen dat jouw e-mail goed functioneert? Laat dan de webhosting aan ons over. Kies een van onderstaande
abonnementen en wij nemen de verantwoordelijkheid voor de continue beschikbaarheid van jouw website en e-mail op
ons. Snel, zeker en veilig!

Webhosting
A: Starter

B: Premium

C: Prof

D: Extreem

Webruimte

10 Gb

25 Gb

50 Gb

In overleg

Dataverkeer

20 GB

50 GB

Onbeperkt

In overleg

MySQL5 Databases

Nee (0)

1

5

In overleg

Aantal mailboxen

5 (totaal 1 Gb)

25 (totaal 5 Gb)

50 (totaal 10 Gb)

In overleg

Setup (éénmalig)

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

Op aanvraag

Prijs per jaar excl. domeinnaamregistratie

€ 90,00

€ 180,00

€ 270,00

Op aanvraag

Opties

STANDAARD INBEGREPEN: E-mail virusscanner, spamfilter, malware preventie & detectie, dagelijks back-up & herstel,
webmail, GRATIS Let’s Encrypt SSL- certificaat, Caching, DNS/zonefile wijzigen, SSL/HTTPS, CGI-Bin, PHP-versie beheer,
Batch SMTP, Mailinglist, Extra FTP-gebruikers, onbeperkt subdomeinen + C-names + aliassen en SERVICE en meer!

Domeinnaamregistratie

Parkeerpakketten t.b.v. doorverwijzing URL en E-mail

Domein

Opties

Parkeerpakket*

Prijs per jaar

E-mail Only**

.nl

€ 25,00

Webruimte

Nee

Alleen mail (5 Gb)

.eu

€ 30,00

POP3/IMAP4 Mailboxen

Nee (0)

10

.com of .org

€ 30,00

Aliassen

Nee

Ja

.be of .de

€ 30,00

Doorlink website en e-mail

Ja

Ja

Prijs p. jaar ex.. domeinnaamregistratie

€ 25,00

€ 60,00

Overige extenties op aanvraag

SSL-certificaten
Validatie

(https) #

Prijs per jaar

Let’s Encrypt

Gratis

Domein (DV)

€ 69,00

Extended (EV)

€ 299,00

Wildcard

€ 199,00

Multi Domein

Op aanvraag

*) H
 et ‘Parkeerpakket’ biedt de mogelijkheid om een domein vast te
leggen, de website en e-mail door te linken naar een ander domein en
onbeperkt subdomeinen via DNS aan te maken en te beheren.
**) E
 -mail Only biedt naast het parkeerpakket tevens max. 10 mailboxen
(toaal 5 Gb) en de mogelijkheid C-Names aan te maken en te beheren.

Wil jij meer details en specificaties?
Heb je nog vragen?
Wij zijn je graag van dienst. Bel of mail ons maar!

Meer info + tarieven op aanvraag

Kleine lettertjes
• B
 ij webhosting via Vindingrijck dient de website -indien deze is voorzien van een Content Management Systeem- vanwege veiligheids
redenen en omwille van de serverfunctionaliteit verplicht geüpdatet/geüpgraded te worden naar een actuele CMS-versie (inclusief
thema, plugins en patches). Als de CMS-software EOL (End Of Life) is, dient deze binnen 3 maanden na afloop vernieuwd te worden. Dit
kan geschieden in eigen beheer van de opdrachtgever of via Vindingrijck op basis van offerte, nacalculatie of strippenkaart.
• Z
 onder onderhoudsabonnement is Vindingrijck niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het eventueel niet of niet goed
functioneren van de website, om welke reden dan ook, ook niet als de hostingprovider in het belang van de stabiliteit, veiligheid en
schaalbaarheid de webserver voorziet van functionele updates, upgrades en patches van de serversoftware.
# A
 bonnementen op SSL-certificaten worden per jaar verlengd. Exclusief administratie- en setupkosten (n.o.t.k.).
Alle prijzen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

Kijk voor meer vindingrijke mogelijkheden op: www.VINDINGRIJCK.nl • 0541 - 536 888 • contact@vindingrijck.nl

