
Onderhoud aan een website is heel belangrijk, want je wil dat 
jouw website altijd optimaal functioneert. Daarom verzorgen 
wij alle updates, beveiliging, e-mailinstellingen en back-ups.

Websupport
Een goede website
moet goed blijven

Wij werken o.a. voor:



Meer weten 
of kennismaken?

�      010 – 822 49 56

�        info@dezakelijkewebsite.nl

�  www.dezakelijkewebsite.nl 

Product   �          Websupport

Een goede website moet
goed blijven

Alles in 1 pakket

Niets is zo vervelend dan je als ondernemer bezig te moeten 
houden met het onderhouden of bewerken van de website. Vaak 
ontbreekt de kennis, kunde en tijd om hier mee bezig te zijn.
En dat hoeft ook niet.
De Zakelijke Website regelt in één maandelijks pakket alle zaken 
omtrent de website en de e-mail. Denk hier bij aan de hosting, 
domeinregistratie, e-mail, back-ups en nog veel meer.

Kosten

Wij leveren websupport tegen een vriendelijk, maar professioneel 
tarief. Voor € 50,- per maand houden wij jouw website helemaal 
up-to-date. 

Wat je krijgt:

�      Hosting, domein en SSL
De hosting, 1 domeinnaam en een 
veilige SSL verbinding voor je website

�      E-mail en back-ups
Altijd en overal kunnen e-mailen. 
Daarnaast zorgen wij dat er van jouw 
website en mailboxen back-ups zijn.

�      Software updates
Wij houden alle website software
up-to-date. Zodat deze altijd werkt
en langer meegaat.

�      3 uur support per jaar
Heb je vragen? Wil je uitbreiden? 
Geniet van 3 uur gratis support per jaar.

2
eigen support-
medewerkers

Gemiddelde 
respons in
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9,5
klantscore

De Zakelijke Website gaat 
voor stabiliteit.

Met ons websupport pakket 
helpen we onze klanten

aan websites die werken. 
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