WEBHOSTING
EEN COMPLEET PAKKET VOOR HET HOSTEN VAN UW WEBSITE
P&P Company levert vanzelfsprekend een mooie en veilige (responsive) website op, die volledig voldoet aan
de eisen van dit moment. Echter dient de betreffende website ook goed bereikbaar te zijn op het internet.
Webhosting biedt de ruimte om de website via internet toegankelijk te maken voor bezoekers. Door gebruik
te maken van onze webhosting dienst verzekerd u zich van excellente service, klantvriendelijkheid en een
zeer positieve gebruikservaring waarbij u geen omkijken heeft naar de techniek.

INBEGREPEN
2.500 MB opslagruimte (fair-use)
60 GB dataverkeer per maand (fair-use)
5 e-mailadressen (IMAP)
Webmail toegang bereikbaar op uw eigen domeinnaam
Alle e-mailadressen worden beveiligd met SpamExperts software tegen spam en virussen
Indien gewenst toegang tot uw persoonlijke Plesk controle paneel
Inclusief wekelijkse back-up’s, beveiliging en monitoring 24/7
Inclusief Let’s Encrypt certificaat (HTTPS), als uw domeinnaam in ons beheer is
Voor € 298,- per jaar exclusief BTW ontvang u ons webhosting pakket inclusief alle bovengenoemde
voordelen. Mocht u nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar web@pp-company.nl.

UITBREIDING

Het is mogelijk om de capaciteit van uw pakket te verdubbelen door gebruik te maken van het Plus-pakket.
Dit betreft een uitbreiding van uw totale opslagruimte. Per 2.500 MB betaald u € 99,- per jaar.

E-MAIL

E-mail is wellicht het belangrijkste communicatiemiddel binnen uw bedrijf. Spam blijft echter de grootste
bedreiging ten aanzien van het gebruik van e-mailcommunicatie. Met het integreren van SpamExperts wordt
alle inkomende- en uitgaande e-mail professioneel gecontroleerd op spam en virussen. De service wordt
verspreidt over meerdere netwerken zodat uw e-mail ook in het geval van een storing gewoon zal blijven
werken. Tevens wordt er een externe backup gemaakt van uw e-mail.
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DATACENTER

P&P Company beschikt over enkele servers in het NedZone datacenter te Steenbergen. Deze servers worden
beheerd door specialisten en 24/7 gemonitord.

DOMEINNAMEN

De domeinnaam is het adres waarop uw website te bereiken is op het internet. Bij een mooi concept hoort
een goede domeinnaam. Door een goed uitgekozen domeinnaam kunnen mensen eenvoudig uw website
terugvinden. Momenteel hebben we meer dan honderd domeinnamen voor onze klanten in beheer en is het
mogelijk te kiezen uit meer dan 350 domein extensies waaronder de oerdegelijke keuzes voor een .nl of .com
domeinnaam.

PRIJZEN
PRODUCT / DIENST
Webhosting

PRIJS PER JAAR
€ 298,00

Uitbreiding webhosting (per 2.500 MB)

€ 99,00

Domeinnaam .nl

€ 25,00

Domeinnaam .com

€ 35,00

De genoemde prijs is exclusief 21% BTW. Wij behouden ons het recht voor de jaarlijkse prijzen te verhogen
met een maximum van 10% per jaar.

FACTURERING EN BETALINGSTERMIJN

De webhosting en domeinnamen worden per jaar vooraf gefactureerd en worden aan het einde van de
contractperiode, zonder tegenbericht, automatisch verlengd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren en minimaal één maand voor het einde van het contract.

WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

Wanneer zich na ondertekening van de overeenkomst wijzigingen voordoen binnen de opdracht stellen wij
u hiervan direct in kennis. Eventuele uitbreidingen op de oorspronkelijke opdracht zullen als meerwerk in
rekening worden gebracht, wij zullen u hiervan vooraf in kennis stellen.

VOORWAARDEN

Op alle werkzaamheden van P&P Company zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te
vinden op onze website en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
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ONDERTEKENING
Bij ondertekening van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de genoemde
leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden van P&P Company, te vinden op www.pp-company.nl.
Bij akkoord verzoeken wij u dit document ondertekend aan ons te retourneren. Het contract van één jaar gaat
in vanaf de datum van akkoord en zal telkens, zonder tegenbericht, met één jaar worden verlengd.

Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening voor akkoord:

Publishing & Printing Company B.V.
Weth. Sangersstraat 38			
6191 NA Beek				
Algemene voorwaarden			
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(0)46 - 437 73 11
web@pp-company.nl
www.pp-company.nl

KVK 140.41959
BTW NL 0085.52.861.B01
Twitter | Facebook

