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Werkwijze opzet nieuwe website
		 Wij vragen u vooraf een bedrag van minimaal 250 euro voor de eerste opzet op het
		 internet. Na akkoord wordt de site afgerond tegen het vooraf afgesproken bedrag. Na
		 betaling van het restant bedrag wordt de site gepubliceerd op uw domein.
		 Of nog beter: host uw site bij ons; zie onze gratis backup/recovery service.
Domeinregistratie
(inclusief overzetservice)
		 • 10 euro per jaar (redirect/doorstuurservice is gratis) voor .nl
		 • 15 euro per jaar (redirect/doorstuurservice is gratis) voor .com
Basis shared webhostpakket 50 euro per jaar
		 • 1 CPU/1 GB memory
		 • 25 Gb SSD werkruimte (exclusief backup data)
		 • Dagelijkse automatische backup (inclusief gratis recovery service)
		 • onbeperkt dataverkeer + gratis standaard ssl-certificaat
		 • 1x Mysql database
		 • onbeperkt e-Mail accounts (inclusief webmail)
		 • 1x Plesk Web Host Edition – Application User
Pro SSD shared webhostpakket 100 euro per jaar
geschikt voor simpele webwinkels en/of websites die meer resources nodig hebben
		 • 8 CPU/8 GB memory
		 • Max. 50 Gb SSD werkruimte (inclusief backup data)
		 • 5x Mysql database - 1x Plesk Web Host Edition – Webmaster access
		 • onbeperkt dataverkeer - onbeperkt subdomeinen
		 • verder zoals basis webhostpakket
Pro2 SSD shared webhostpakket 150 euro per jaar
geschikt voor simpele webwinkels met meer dataopslag
		 • 16 CPU/32 GB memory
		 • Max. 100 Gb SSD werkruimte (inclusief backup data)
		 • verder zoals Pro SSD webhostpakket
Pro3 Linux V80-60 (12.de) webhostpakket 600 euro per jaar
(dedecated cloud hosting server - looptijd min.3 jaar)
geschikt voor uitgebreide webwinkels, upgrades mogelijk zonder downtijd
		 • 16 CPU/60 GB gegarandeerd memory
		 • Max. 500 Gb SSD werkruimte (inclusief backup data)
		 • onbeperkt dataverkeer
		 • verder zoals Pro SSD webhostpakket
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Uurtarief:
		 Voor alle voorkomende werkzaamheden is het tarief 75 euro per uur.
Domein 0verzetservice is inclusief
		 • overzetservice van bestaande domein is gratis.
		 • overzetten van website met Wordpress dBase is gratis
Alle
		
		
		
		

webhostpakketten worden geleverd inclusief backup-/recoveryservice
• iedere dag wordt een backup getrokken waarbij de oudste wordt overschreven
• backup’s worden bewaard op een externe server (andere server dan hostserver)
• Webdesign Holland vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor eventuele tekstuele
en visuele fouten in websites met een CMS bij het terugzetten van een backup

Backup-/recoverysysteem bij externe hosting
		 Indien gebruik wordt gemaakt van een andere hostingpartij dan Webdesign Holland,
		 zullen voor het backup-/recoverysysteem kosten worden doorberekend.
		 Backup kosten 125 euro per jaar met 125 euro per recovery.
NIEUW: Maandelijkse updateservice van Wordpress sites
		
Basis update service met staging website: kost 125 euro per jaar per website,
		 inclusief een staging website op andere server. Websites worden automatisch
		 bijgewerkt via een speciale plugin. Updates worden per maand gecheckt op conflicten
		 en zonodig niet uitgevoerd en/of teruggezet.
		
Uitgebreide Wordpress update service: omdat Wordpress websites regelmatig
		 moeten worden bijgewerkt (inclusief thema’s en plugins), bestaat er een kans op
		 conflicten waardoor de website niet meer werkt. Indien dit het geval is wordt dit
		 op een externe server via de staging website opgelost!
		 Aangezien deze werkzaamheden vooraf niet te begroten zijn worden deze
		 werkzaamheden altijd op nacalulatie uitgevoerd.
		
		
Werkzaamheden uitgebreide update service:
		
1. Er wordt eerst een up-to-date copie van de bestaande website gemaakt die extern
		 op één van onze eigen webservers wordt gehost; hier worden de updates eerst getest
		 op compatibiliteit, waarna de updates worden uigevoerd op de gepubliceerde versie.
		 Om SEO problemen bij de zoekmachines te voorkomen, worden deze sites uiteraard
		 uitgesloten van indexering.
		
2.Deze service is alleen mogelijk voor Wordpress sites gemaakt en/of geïnstalleerd
		 door Webdesign Holland.
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Helpdeskfunctie is gratis
		 • 7 dagen per week telefonisch en/of per mail bereikbaar vanaf 9 tot 20 uur.
(responsetijd per mail is 24 uur).
		 • Indien de site is gemaakt door en wordt gehost bij Webdesign Holland is
		 gebruikmaking van de helpdeskfunctie gratis op basis van simpele ondersteuning.
		 • Bij uitgebreide ondersteuning en/of aanpassingen van de site geldt het tarief
		 van 75 euro per uur.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Facturatie van alle bovengenoemde services vindt ieder jaar begin
januari plaats. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na dagtekening!
Worden eerder genoemde services in de loop van het jaar afgenomen dan dient eveneens het gehele jaarbedrag
betaald te worden. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.
Indien na akkoord opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, er door welke omstandigheden dan ook geen
gebruik gemaakt wordt van de afgesproken werkzaamheden, wordt minimaal 50% van het afgesproken bedrag
in rekening gebracht. Bronbestanden zijn en blijven te allen tijde eigendom van Webdesign Holland.
Voor al onze services geldt dat opzeggingen schriftelijk en vóór 1 december van het lopende jaar moeten
plaatsvinden; zo niet dan worden de afspraken automatisch per jaar verlengd!
Indien domeinnamen, services en/of werkzaamheden niet of niet tijdig betaald zijn, vervallen alle rechten van
de opdrachtgever op de domeinnamen en wordt het eigendom van de domeinnamen automatisch toegekend aan
Le Tigre Webdesign Holland.
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