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Webdesign 
 
Basis Joomla! site    € 400,00 
 - Incl. installatie Joomla! 
 - Incl. installatie aanvullende componenten / modules / plugins 
 - Incl. graphics 
 - Incl. advies m.b.t. content 
 
Basis Wordpress site    € 300,00 
 - Incl. installatie Wordpress 
 - Incl. installatie aanvullende plugins 
 - Incl. graphics 
 - Incl. advies m.b.t. content 
 
Aanvullende werkzaamheden per uur   € 30,00 
 - B.v. invoeren content 
 
 
Technisch beheer 
Technisch beheer per maand (gebaseerd op 1 uur onderhoud per maand)  € 15,00 
Aanvullende werkzaamheden per uur   € 30,00 
 
Webservice 
Belangrijker dan het bouwen van een website is het actueel houden daarvan. Uw nieuwtjes, 
foto's of agenda moeten wel up-to-date blijven, anders haakt de gemiddelde bezoeker al snel 
af. 
U hebt nu wel een website, maar niet de tijd, gelegenheid of ervaring om die bij te houden. 
 
Ook daarin kunnen wij u van dienst zijn. Nadat wij uw website gebouwd hebben en ook 
hosten zorgen wij ervoor dat de inhoud continu bijgehouden wordt. 
 
Basis webservice per maand (gebaseerd op 1 uur onderhoud per maand)  € 25,00 
Aanvullende werkzaamheden per uur   € 30,00 
Deze prijzen zijn incl. Technisch beheer. 
 

 
Joomla! 
Joomla! heeft de neiging nieuwe versies uit te brengen die niet compatibel zijn met de vorige 
versies. 
Dat gebeurde o.a. bij de overgang van versie 1 naar 1.5, van versie 1.5 naar 1.6 en van 
versie 1.6 naar Joomla 2.5. Deze major upgrades vereisen meestal de bouw van een nieuwe 
site en zijn niet inbegrepen in de hiervoor genoemde service. 
 

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw. 
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Webhosting 

 
 Pakket  

Standaard 
Pakket 

Professional 
Pakket  
Ultra 

     

Diskruimte *  1000 MB 2000 MB 4000 MB 

Dataverkeer *  1 GB 2 GB 4 GB 

E-mailadressen  2 5 10 

Offsite backup  Ja Ja Ja 

Ftp-accounts  2 5 10 

MySQL databases  1 3 5 

Sub domeinen  1 3 5 

Basaal spamfilter  Ja Ja Ja 

Webmail  Ja Ja Ja 

Site Control Panel  Ja Ja Ja 

PHP  Ja Ja Ja 

PhpMyAdmin  Ja Ja Ja 

     
1 jaarcontract **  € 6,00  € 10,00  € 14,00 

 

Bovengenoemde prijzen zijn per maand, inclusief de kosten van een .nl domeinnaam 
en exclusief btw. 

Facturatie zal geschieden via e-mail. 

*    Gebruik van extra diskruimte en dataverkeer wordt jaarlijks bekeken. Bij structurele 
overschrijding wordt u daarover ingelicht en uw contract in overleg aangepast. 
**   Bij een jaarcontract wordt jaarlijks of per kwartaal (zie tarief 
kwartaalbetaling) gefactureerd. 
*** Bij een 3-jaarscontract wordt jaarlijks gefactureerd. 

Onze hosting-mogelijkheden zijn onbeperkt flexibel. Neem contact op als u meer of andere 
wensen heeft. 

Back-up en (minor) updates 
Om de continuïteit van uw website te waarborgen is het belangrijk dat deze dagelijks offsite  
geback-upt wordt. Ook is het belangrijk de regelmatig uitgebrachte security patches van 
Joomla! en Wordpress (snel) te installeren. Deze service wordt door ons gratis aangeboden 
bij uw hostingabonnement. 

Wij willen alleen “schone” websites hosten. Websites die porno of anderszins 
aanstootgevendenhoud bevatten worden door ons geblokkeerd. 
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