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Overeenkomst pakketten bij Free Design
Bedrijfsnaam:

Telefoon:

Contactpersoon:

E-mail:

Adres:

Ingangs datum:

Postcode:

Plaats:

Domein: www.

Opdrachtgever, verder te noemen contractant, en Free Design, gevestigd Stationsstraat 2b, 2371 HK te Roelofarendsveen, telefoon 071 3317433
komen een contract voor een webhostingpakket overeen met een looptijd van twaalf (12) maanden, ingaande op datum van de aansluiting,
volgens onderstaande specificaties. Free Design levert het webhostingpakket aan contractant. De kosten dienen eenmalig per jaar bij vooruitbetaling door de contractant te worden voldaan. De facturatie vind plaats in januari van het nieuwe jaar. De termijn van deze overeenkomst
is twaalf maanden. De overeenkomst wordt met twaalf maanden verlengd indien niet uiterlijk 30 dagen voor het beëindigen van de huidige
overeenkomst per mail is opgezegd.
Buiten dit contract vallen: aanpassingen aan de template, CSS, teksten, beelden, en structuur. Wijzigingen die buiten dit contact vallen zullen
vooraf geoffreerd worden.
De contractant wenst gebruik te maken van het volgende pakket(ten):
(aanvinken wat van toepassing is)

Domeinnaam
.nl
.be
€ 25,.eu
€ 27,50
.com .de
€ 35,.org
.info € 35,.net
€ 37,50
geen hosting
geen e-mail
(prijs per jaar)

Datum:

Basis
Hostingpakket

Premium
Hostingpakket

2,5 GB schijfruimte
25 GB dataverkeer
25 mailboxen
5 databases
geen uitgaande mail
geen SQL Back-up

10 GB schijfruimte
100 GB dataverkeer
50 mailboxen
10 databases
uitgaande mail
SQL Back-up

€ 8,50 (per maand)

€ 11,50 (per maand)

Naam:

Onderhoudspakket

SSL certificaat

Uitleg CMS Joomla
Telefonische helpdesk
(60 min. per jaar)
veiligheids-updates

installatie op onze
server
1 jaar geldig

hosting Free Design € 9,25
hosting elders
€ 11,-

(matig/slecht bij Google)

(per maand)

Let's Encrypt
Commando
(per maand)

€ 2,-

€ 7,50

Handtekening:

Leveringen, transacties en prijsopgaven geschieden volgens de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de kvk te Den Haag onder nummer 28096191.

