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Hosting / URL

Volledig ontzorgd op het gebied 
van domeinnamen en hosting

Wilt u liever niet zelf aan de slag met hosting en URL’s? 

Geen probleem. Wij kunnen de domeinnaam en de hosting 

van uw website verzorgen. De online specialisten van Switch 

weten alles van back-ups, SFTP, phpMyAdmin. Ze adviseren 

graag over het soort hostingpakket dat perfect past bij uw 

situatie. Zo weet u zeker dat hosting goed geregeld is en 

hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. 

De voordelen van domeinnaam, hosting en SSL door Switch
Veilig   I   Snel   I   Stabiel   I   Geen omkijken naar   I   Kennis van Switch tot uw beschikking     

UW DOMEINNAAM, HOSTING 
EN SSL GEWOON GOED GEREGELD



Dan is het maar goed geregeld

Onze 
hostingpakketten

Heeft u nog vragen over hosting of domeinnamen? 
Onze specialisten vertellen u graag meer. Of kijk online voor onze nieuwste projecten en abonneer u op de Switch nieuwsbrief.

   Start pakket  Basis pakket  Uitgebreid pakket

Database  1 Database   10 Databases   100 Databases

Dataopslag  10 GB Dataopslag   50 GB Dataopslag   100 GB Dataopslag

E-mailadressen  5 E-mailadressen   50 E-mailadressen   Onbeperkt aantal e-mailadressen

Dataverkeer  Onbeperkt   Onbeperkt   Onbeperkt

Back-up   Ja, dagelijks   Ja, dagelijks   Ja, dagelijks

   € 20,- p/m   € 30,- p/m   € 40,- p/m

Domeinnamen registreren

Switch kan ook uw domeinnaam voor u vastleggen en 

koppelen aan uw hosting. In de tabel hiernaast ziet u de 

mogelijkheden die Switch biedt.

SSL-certificaat

Tegenwoordig is een SSL-certificaat op uw website een 

musthave. Zo bent u zichtbaar beveiligd en voldoet u aan 

de privacywet (AVG). Voor zzp’ers en kleine organisaties 

bieden wij SSL-variant ‘Domeinvalidatie’ aan. Heeft u meerdere

subdomeinen dan is de SSL-variant ‘Wildcard validatie’ 

een betere keuze. ‘Uitgebreide validatie’ is geschikt voor 

commerciële websites en webshops. Onze webdevelopers 

helpen u graag op weg met de keuze voor uw veilige

verbinding. Daarnaast bent u zo verzekerd van de juiste 

instellingen, waar Google u voor beloont met een betere 

vindbaarheid. 

SSL-validatiemogelijkheden

.nl € 20,- per jaar, inclusief registratie

.be € 22,50 per jaar, inclusief registratie

.com, .eu, .net, .org, .info € 25,- per jaar, inclusief registratie

Overige Prijs in overleg

Doorsturen € 10,- per jaar

Domeinvalidatie

Voor zzp’ers en kleine 

organisaties met 

1 domeinnaam 

Groen hangslot 

in adresbalk

€ 10,- p/m*

*Prijzen zijn exclusief eenmalig instelling door onze specialisten voor € 85,-.  

Wildcard validatie

Voor zzp’ers en 

kleine organisaties 

met meerdere 

domeinnamen

Groen hangslot 

in adresbalk

€ 10,- p/m*

Uitgebreide validatie

Voor commerciële 

websites en webshops 

met 1 domeinnaam

Groen hangslot én 

bedrijfsnaam in 

adresbalk (verificatie 

op KVK-nummer)

€ 20,- p/m*
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