Prijslijst

2016

Algemeen
Voorrijkosten binnen gemeente Bedum:

€ 5,-

Voorrijkosten buiten gemeente Bedum (tot 25km):

€ 20,-

Advisering:

€ 10,- per uur.

Reparaties
Onderzoekskosten:

€ 12,50

Reparatiekosten:

€ 15,-

Installaties
Installatie Windows incl. updates:

€ 40,-

Installatie Linux incl. updates:

€ 60,-

Installeren drivers Windows:

€ 10,- per uur.

Installeren drivers Linux:

€ 15,- per uur.

Installatie hardware:

€ 10,- per uur.

Installatie software:

€ 10,- per uur.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Web hosting pakketten
Inclusief gratis .nl domein

Starter

Expert

Mini:

Mini:













10 GB Dataverkeer per maand.
100 MB Opslag.
10 E-mail accounts.
5 FTP accounts.
5 Databases.

50 GB Dataverkeer per maand.
1.000 MB Opslag.
20 E-mail accounts.
10 FTP accounts.
10 Databases.

€ 0,50 per maand.

€ 3,- per maand.

Basis:

Basis:













20 GB Dataverkeer per maand.
300 MB Opslag.
10 E-mail accounts.
5 FTP accounts.
5 Databases.

65 GB Dataverkeer per maand.
2.500 MB Opslag.
20 E-mail accounts.
10 FTP accounts.
10 Databases.

€ 1,- per maand.

€ 5 per maand.

Standaard:

Standaard:













30 GB Dataverkeer per maand.
500 MB Opslag.
10 E-mail accounts.
5 FTP accounts.
5 Databases.

€ 1,50 per maand.

80 GB Dataverkeer per maand.
5.000 MB Opslag.
20 E-mail accounts.
10 FTP accounts.
10 Databases.

€ 7,- per maand.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Hosting Zakelijk
Voor de zakelijke klant is er hosting zakelijk. Bij hosting zakelijk is het mogelijk om een
pakket helemaal naar uw wensen samen te stellen met de service die u hierbij wenst.
De zakelijke diensten vinden zich plaats in de cloud. Dit maakt wereldwijde toegang tot uw
diensten mogelijk en zorgt voor extra stabiliteit en bereikbaarheid.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de zakelijke hosting. De prijzen hiervan zullen
afhangen van een op maat gemaakt Service Level Agreement (SLA).

Websites
Website hosting zakelijk is er al vanaf € 8,- per maand.
De voordelen van website hosting zakelijk:
 Bij zakelijke hosting zullen websites (tijdelijk) mee schalen met uw bezoekers. Zodat
zelfs op de drukste dagen uw site bereikbaar blijft en snel reageert.
 De standaard uptime garantie ligt op 99,95%. Afhankelijk van uw Service Level kan
dit oplopen tot 99,99% uptime per maand!
 Snel en veilig uploaden van bestanden via SFTP, Git, Web Deploy of Visual Studio.
 ASP en ASP.NET ondersteuning.
 Keuze tussen MySQL, MS SQL, of Oracle databases.

E-Mail
E-mail hosting zakelijk is er al vanaf € 3,- per maand.
De voordelen van E-mail hosting zakelijk:





Altijd toegang tot uw e-mail via webmail.
Uw e-mail op al uw apparaten via POP3 en SMTP.
Bereikbaar zelf wanneer uw website offline is.
Tot wel 5GB online opslag. Dat zijn ruim 150.000 e-mails!

Virtual machine
Virtual machine zakelijk is er al vanaf € 30,- per maand.
De voordelen van virtual machine zakelijk:
 Een volledig beheerde virtuele Linux of Windows machine.
 Keuze uit diverse besturingssystemen en software inclusief licentie.
 De virtuele machines schalen (tijdelijk) mee aan de eisen van de klant.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Domeinnamen
Alle web hosting pakketten komen inclusief .nl domeinnaam. Het is mogelijk om extra
domeinen bij te bestellen en meerdere domeinen aan één website te koppelen.
.nl domeinnaam:

€ 8,- per jaar.

.be domeinnaam:

€ 10,- per jaar.

.de domeinnaam:

€ 18,- per jaar.

.co.uk domeinnaam:

€ 12,50 per jaar.

.eu domeinnaam:

€13,- per jaar.

.com domeinnaam:

€ 10,- per jaar.

.org domeinnaam:

€ 7,50 per jaar.

.biz domeinnaam:

€ 13,- per jaar.

.info domeinnaam:

€ 7,50 per jaar.

.net domeinnaam:

€ 10,- per jaar.

.nu domeinnaam:

€ 25,- per jaar.

.cc domeinnaam:

€ 20.- per jaar.

.center domeinnaam:

€ 23,- per jaar.

.company domeinnaam:

€ 23,- per jaar.

(voor prijzen van overige domeinnamen kunt u contact opnemen)

Domein Doorstuurservice
Het is nu ook mogelijk om meerdere domeinen aan één website te koppelen.
Voor € 7,- per domein per jaar koppelt u een extra domein aan uw website.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Managed VPS
Inclusief gratis .nl domein

Sleaveweb werkt samen met u aan een oplossing waar u wat aan heeft. U krijgt een server
die speciaal voor u is opgezet en ingericht is naar uw wensen voor optimale prestaties.
Het systeem zal voor u onderhouden worden en bij problemen kunt u altijd contact
opnemen. Er worden regelmatige back-ups gemaakt en uw systeem wordt beveiligd tegen
diverse aanvallen.

Starter:

Expert:















1 Intel Xeon processor.
1.000 GB Dataverkeer per maand.
50 GB Opslag.
1024 MB Intern geheugen.
1 IPv4 adres.
Keuze uit: Debian, Ubuntu of CentOS
besturingssysteem.

2 Intel Xeon processoren.
5.000 GB Dataverkeer per maand.
150 GB Opslag.
4096 MB Intern geheugen.
2 IPv4 adressen.
Keuze uit: Debian, Ubuntu of CentOS
besturingssysteem.

€ 30,- eenmalige opzetkosten.

€ 30,- eenmalige opzetkosten.

€ 30,- per maand.

€ 60,- per maand.

Basis:

Pro:















1 Intel Xeon processor.
2.000GB Dataverkeer per maand.
100 GB Opslag.
1024 MB Intern geheugen.
1 IPv4 adres.
Keuze uit: Debian, Ubuntu of CentOS
besturingssysteem.

4 Intel Xeon processoren.
10.000 GB Dataverkeer per maand.
300 GB Opslag.
4096 MB Intern geheugen.
4 IPv4 adressen.
Keuze uit: Debian, Ubuntu of CentOS
besturingssysteem.

€ 30,- eenmalige opzetkosten.

€ 30,- eenmalige opzetkosten.

€ 50,- per maand.

€ 100,- per maand.

Er is ook de mogelijkheid om voor € 50,- extra een Directadmin licentie aan te schaffen.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Web development
Wilt u graag een eigen website, webshop of een webapplicatie maar weet u niet hoe u deze
op moet zetten? Met behulp van de laatste technieken en CMS pakketten wordt er een
website aan u afgeleverd die u zelf kunt onderhouden en waar u op verder kunt bouwen.
U heeft al een volledige website die u zelf kunt onderhouden voor € 150,-.
Bij het ontwikkelen van websites wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende
technieken en CMS-pakketten:







Drupal
Wordpress
HTML5
CSS3
PHP
jQuery

De kosten van web development worden berekend op basis van een uurtarief met een vooraf
besproken maximum.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Onderhoud
U kunt het onderhoud van uw websites en computers ook bij Sleaveweb onderbrengen. U
betaald vervolgens een vast bedrag per jaar en kunt zo een hoop geld besparen. Geen
onverwachte kosten meer.
Een onderhoudscontract voor uw website geeft u de mogelijkheid uw website regelmatig
gratis aan te laten passen.
Gratis wijzigingen aan uw website bestaan onder andere uit:





Toevoegen, wijzigen, of vervangen van teksten en foto’s
Toevoegen of verwijderen van een pagina
Toevoegen of verwijderen van menu onderdelen
Toevoegen, wijzigen, of verwijderen van formulieren

Onderhoudscontract Website Basis
Het standaard onderhoudscontract voor websites met een CMS pakket. Hierbij krijgt u:
12 gratis wijzigingen aan uw website per jaar
Geen kosten wanneer er wat aangepast moet worden aan uw website.
Tweemaandelijkse updates van uw CMS pakket
Uw CMS pakket moet regelmatig geüpdatet worden om ervoor te zorgen dat
beveiligingslekken tijdig opgelost worden.
Tweemaandelijkse back-up van uw complete website
Mocht er toch iets fout gaan met uw website dan is het altijd fijn dat er een back-up
beschikbaar is waar op terug gevallen kan worden. Zodoende is uw website snel weer
online.

De kosten voor dit onderhoudscontract bedragen € 5,- per maand.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Onderhoudscontract Website Standaard
Het standaard onderhoudscontract voor websites met een CMS pakket. Hierbij krijgt u:
16 gratis wijzigingen aan uw website per jaar
Geen kosten wanneer er wat aangepast moet worden aan uw website.
Tweemaandelijkse updates van uw CMS pakket
Uw CMS pakket moet regelmatig geüpdatet worden om ervoor te zorgen dat
beveiligingslekken tijdig opgelost worden.
Maandelijkse back-up van uw complete website
Mocht er toch iets fout gaan met uw website dan is het altijd fijn dat er een back-up
beschikbaar is waar op terug gevallen kan worden. Zodoende is uw website snel weer
online.

De kosten voor dit onderhoudscontract bedragen € 8,- per maand.

Onderhoudscontract Website Extra
Het standaard onderhoudscontract voor websites met een CMS pakket. Hierbij krijgt u:
24 gratis wijzigingen aan uw website per jaar
Geen kosten wanneer er wat aangepast moet worden aan uw website.
Maandelijkse updates van uw CMS pakket
Uw CMS pakket moet regelmatig geüpdatet worden om ervoor te zorgen dat
beveiligingslekken tijdig opgelost worden.
Maandelijkse back-up van uw complete website
Mocht er toch iets fout gaan met uw website dan is het altijd fijn dat er een back-up
beschikbaar is waar op terug gevallen kan worden. Zodoende is uw website snel weer
online.

De kosten voor dit onderhoudscontract bedragen € 12,- per maand.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

Onderhoudscontract Computer
Na verloop van tijd wordt u computer trager en kunnen er problemen optreden. Wanneer u
uw computer niet op tijd laat nakijken kunnen de kosten hard oplopen. Met dit
onderhoudscontract bent u verzekerd van jaarlijks onderhoud aan uw computer voor een
vaste lage prijs.
Gratis jaarlijkse opschoonbeurt
U maakt een afspraak en levert de computer af. Binnen 3 werkdagen kunt u deze vervolgens
weer ophalen compleet opgeschoond en nagekeken op problemen en virussen.
4 gratis installaties van hardware en software
Tijdens de opschoonbeurt kan indien gewenst nieuwe hardware en software geïnstalleerd
worden. Zodoende blijft uw computer up-to-date en kan deze weer een tijd vooruit.

De kosten voor dit onderhoudscontract bedragen € 3,- per maand.

De prijzen in deze prijslijst zijn EXCLUSIEF 21% btw.
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Bij verandering van de koers kan zonder opgave van tevoren of nieuwe prijslijst, een nieuwe
prijswijziging worden doorgevoerd. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud.

