
 
Onderhoudsabonnement Contract 

 
Waarom onderhoud van je WordPress website? 
Een website opleveren is één ding, ervoor zorgen dat deze in de toekomst op de 

zelfde manier blijft functioneren is iets anders. Dan komt onderhoud aan een 

website ter sprake. 

Wordpress (het beheersysteem dat wij standaard voor websites gebruiken) is het 

populairste CMS ter wereld, maar juist daarom is het ook vaak het doelwit van 

hackers. Wanneer updates en noodzakelijke maatregelen ten 

behoeve van beveiliging achterblijven, dan kan er 

eenvoudig worden ingebroken. Dat is voor elke software 

eigenlijk zo. Daarom bieden wij onderhoudsabonnementen 

aan met als doel om de performance van websites te 

optimaliseren en tegelijkertijd kwaadaardige malware en 

aanvallen van buitenaf te vermijden. 

Onderhoudspakketten 
Wij bieden drie verschillende onderhoudspakketten aan, die je hieronder in een 

overzicht kunt zien. Onder het overzicht vind je een korte uitleg per pakket, zodat je 

eenvoudig kunt kiezen welk pakket nou voor jou het meest geschikt is. Heb je nog 

steeds vragen over een bepaald pakket of in het algemeen, neem dan direct 

contact op met ons. We leggen alles met plezier uit. Bij updates van WordPress kan 

het voorkomen dat bepaalde plugins niet meer compatibel zijn en daardoor niet 

meer werken. Wij lossen dit dan ook voor u op.   
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€14.95 per maand €24.95 per maand €49.95 per maand

Wekelĳkse back-up Wekelĳkse back-up Dagelĳkse back-up

Updaten van plugins Updaten van plugins Updaten van plugins

Updaten van Wordpress Updaten van Wordpress Updaten van Wordpress

Installatie beveiligingsplugins Installatie beveiligingsplugins

Implementatie beveiligingsplan Implementatie beveiligingsplan

Installatie antivirusscanner

Beveiligingsmonitoring

Malware scan en verwĳdering

1x in de maand al je wĳzigingen 
laten toepassen door ons

Basis

�

Premium

� �

Enterprise 
� � �

De prĳzen zĳn excl. BTW.

Algemene Voorwaarden:  
- Bij het afnemen van een onderhoudspakket zal de betaling automatisch geïncasseerd 

worden vanaf uw rekening! 
- Minimale looptijd is 1 jaar. Bij 2 jarig abonnement: 10% korting.  
- Het abonnement zal automatisch verlengd worden aan het einde van de looptijd. Voor 

het stopzetten van de verlenging dient u dit minimaal 1 maand van te voren door te 

geven. 
- Soms gaat een site later online dan deze is opgeleverd, bijvoorbeeld omdat er nog veel 

product gegevens of teksten moeten worden ingevoerd. Het onderhoudscontract is dan 

nodig vanaf de oplevering en niet pas vanaf het officieel online gaan.  



 
 
Basis pakket 

Het basis onderhoudspakket omvat updates voor het beheersysteem en de plugins. 

In principe is dit een basis beveiliging voor de website, omdat het grootste gedeelte 

van hackers een lek vinden in een bepaalde plugin die veel wordt gebruikt. Zodra ze 

die lek hebben gevonden, laten ze een aanval systematisch plaatsvinden waardoor 

ook de website van jou het doelwit kan zijn. Websites met verouderde software zijn 

altijd het meest kwetsbaar. Door de website up to date te houden kun je de 

kwetsbaarheid minimaliseren. 

  

Premium pakket 

Het premium pakket is het populairste pakket van ons. Naast basis onderhoud 

voeren we ook diverse beveiligingsmaatregelen uit, die gezamenlijk het 

beveiligingsplan vormen. We houden rekening met diverse factoren, van het 

limiteren van het aantal login pogingen tot het checken van de bestandsrechten. 

Verder wordt er een speciale firewall geïmplementeerd die aanvallen van buitenaf 

tegenhoudt. Met dit pakket zal de beveiliging van de website aanzienlijker hoger 

zijn. 

  

Enterprise pakket 

Het enterprise pakket is bedoeld voor bedrijven die een maximale beveiliging willen 

hebben. Naast een firewall wordt er ook een antivirusscanner geïmplementeerd. 

Mocht er toch kwaadaardige software (malware) de website van jou geïnfiltreerd 

hebben, dan zal de antivirusscanner dit detecteren en ervoor zorgen dat deze wordt 

verwijderd. Ook de beveiliging wordt continu gemonitord om er 100% zeker van te 

zijn dat de website helemaal in orde is. Ten opzichte van het premium pakket is er 

naast beveiliging, dus ook sprake van scan en monitoring zodat jij of je klant direct 

een melding krijgt indien er iets verkeerds aan de hand is.  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Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Telefoonnummer: 

Straatnaam:

Postcode:

Huisnummer:

Betalingen

IBAN:

Looptijd:

Datum: 

Plaats:

Handtekening:


