Beeldr webhosting pakketten
LIGHT ACCOUNT

Kies je pakket
(incl. domeinregistratie*)

€6

per maand
€ 72 per jaar

Prijzen zijn excl. BTW

STANDARD ACCOUNT

€ 10

per maand
€ 120 per jaar

PLUS ACCOUNT

€ 15

per maand
€ 180 per jaar

PRO ACCOUNT

€ 20

per maand
€ 240 per jaar

Webruimte

1 GB

5 GB

10 GB

50 GB

Aantal gekoppelde domeinen

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Aantal subdomeinnamen

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Dataverkeer

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

FTP gebruikers

10

100

1000

1000

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

-

Secure Shell Toegang (SSH)
BEELDR service
Gratis support

fair use

fair use

fair use

fair use

Website verhuisdienst

ja, prijs op
aanvraag

ja, prijs op
aanvraag

ja, prijs op
aanvraag

ja, prijs op
aanvraag

1-click-installatie van uw
CMS

✓

✓

✓

✓

Uniek controlpanel

✓

✓

✓

✓

Indexpagina’s & errorpagina’s

✓

✓

✓

✓

Beveiligde mappen & bestanden

✓

✓

✓

✓

Gescheiden webdirectory

✓

✓

✓

✓

Scripts, taken en cronjobs

✓

✓

✓

✓

E-mail
Aantal mailboxen

5

10

30

40

Ruimte per mailbox

1 GB per mailbox

fair use

fair use

fair use

Aantal e-mailadressen

Onbeperkt

Technologie

IMAP & POP3

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

IMAP & POP3

IMAP & POP3

IMAP & POP3

Beveiligde webmail

✓

✓

✓

✓

Spam filter

✓

✓

✓

✓

Synchronisatie met elk
toestel

✓

✓

✓

✓

Out-of-office

✓

✓

✓

✓

DNS management

✓

✓

✓

✓

PHP versies: 5.4 / 5.6 / 7.0 /
7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 8.0

✓

✓

✓

✓

On the fly switchen tussen
PHP versies

✓

✓

✓

✓

Gepersonaliseerde PHP
instellingen

✓

✓

✓

✓

Expert features

PHP Memory limiet

128 MB

256 MB

256 MB

512 MB

Databases

1

10

15

20

MySQL

✓

✓

✓

✓

Cron ondersteuning

✓

✓

✓

✓

Linux CentOS 7.4

Linux CentOS 7.4

Linux CentOS 7.4

Linux CentOS 7.4

Git tool

-

✓

✓

✓

HTTP/2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Besturingssyteem servers

Beveiliging en Backups
Gratis HTTPS be✓eiliging /
Lets Encrypt
Premium SSL-certificaat
Dagelijkse back-up
Terugplaatsen back-up

Optioneel
vanaf € 140

✓
€ 35 per back-up

Optioneel
vanaf € 140

✓
€ 35 per back-up

Optioneel
vanaf € 140

✓
€ 35 per back-up

Optioneel
vanaf € 140

✓
€ 35 per back-up

Malware scanning

✓

✓

✓

✓

Webfilter

✓

✓

✓

✓

Jailing

✓

✓

✓

✓

Firewall be✓eiliging

✓

✓

✓

✓

Cloudflare

✓

✓

✓

✓

Logging tools & IP Blocking

✓

✓

✓

✓

Optioneel
vanaf € 25

Optioneel
vanaf € 25

Optioneel
vanaf € 25

Optioneel
vanaf € 25

Automatische
beveiligingsupdates

Technologie en Garanties
Aantal tier 3+ datacentra

2

2

2

2

Uptime garantie

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Solid State Dri✓e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Caching
OpCache

Alleen domeinnaam registreren (parking account):
.nl

€ 15 per jaar / € 1,25 per maand

.com

€ 15 per jaar / € 1,25 per maand

overige extensies

op aanvraag

Toelichting bij je pakket:

Webruimte

De webruimte is de totale opslagruimte die het webhosting-pakket met alle
bijkomende bestanden maximaal mag innemen op onze SSD servers. Dit wordt ook
webspace of diskspace genoemd. Bv. Wanneer je een foto van 500 Kb uploadt
op jouw website, dan gebruik je 500 Kb van de webruimte. Verwijder de foto
en de webruimte is weer beschikbaar.

Aantal gekoppelde domeinen

Ook wel aliassen genoemd. Een domeinalias is een extra domeinnaam die je
koppelt aan jouw website.

Aantal subdomeinnamen

Een subdomein maakt onderdeel uit van jouw hoofddomein. Zo kun je staging.
jouwdomein.nl aanmaken wanneer je een ontwikkelomgeving wilt.

Dataverkeer

Dataverkeer is bij ieder pakket onbeperkt. In tegenstelling tot andere
hosters leggen wij hier geen limiet op. Je krijgt dus nooit een extra
factuur omdat je succesvol bent en extra bezoekers op je website ontvangt.

FTP gebruikers

Als FTP gebruiker zet je veilig en makkelijk alle bestanden voor je website
over van je computer naar je webhosting-pakket op onze server. Je voegt
zelf FTP gebruikers toe aan je hostingpakket. Zij krijgen dan net als jij
een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Secure Shell Toegang (SSH)

Secure Shell toegang: SSH (secure shell) is een veiliger en uitgebreider
alternatief voor de standaard FTP-toegang. Met SSH krijg je toegang tot
volledige beheerrechten van je hostingpakket. Onze SSH hosting is voorzien
van Git en SVN ondersteuning voor version control en softwaredevelopment.

BEELDR service

Gratis support

Zoals je van ons gewend bent hebben wij veel technische kennis in huis
en kun je van ons hulp en advies verwachten. We helpen je gratis bij
instellingen op basis van fair use, we gaan wel uit van een grote mate van
zelfstandigheid, ons control panel en de digitale hulp zou eigenlijk al
voldoende moeten zijn.

Website verhuisdienst

Wij verhuizen je website vakkundig en minimale downtime, tijdverlies en
fouten. Een vlekkeloze verhuizing met een persoonlijke service.

1-click-installatie van uw
CMS

Intalleer je gewenste CMS (Wordpress, Drupal, etc) of vraag de installatie
aan en wij installeren het gewenste CMS op je hostingpakket.

Uniek controlpanel

Indexpagina’s & errorpagina’s

Kies eenvoudig de gewenste index/error pagina

in het controlpanel.

Beveiligde mappen & bestanden

Je beveiligt een map met een gebruikersnaam en wachtwoord in enkele
klikken via ons controlpanel. Geen nood dus voor het instellen van
.htaccess bestanden. Alles is beheerbaar via ons controlepaneel. Je hebt de
mogelijkheid om specifiek voor de beveiligde mappen aparte gebruikers aan
te maken. Per map heb je de mogelijkheid om gebruikersrechten aan te passen.
Je schakelt de beveiliging in één klik aan of uit en stelt de gewenste
rechten per gebruiker in.

E-mail

Aantal e-mailadressen

Je kan een ongelimiteerd aantal emailadressen (aliassen) aanmaken. Die mails
laat je bezorgen in een van de andere mailboxen of je laat mail doorsturen
naar een ander mailadres.

IMAP: Mail wordt bewaard op onze server en synchroniseert met al je
apparaten. Je hebt altijd een online back-up van je mail.
Technologie

POP3: Mail wordt door jouw apparaat opgehaald, lokaal opgeslagen en
verwijdert van onze servers. Let op: je hebt hierbij dus geen online backup
van je mail.

Webmail

Elke mailbox krijgt automatisch toegang tot onze gebruiksvriendelijke
online webmail waar je altijd en overal via het internet veilig je mails
kan versturen en ontvangen.

Spam filter

Je mailbox wordt beschermd door onze spamfilter die schadelijke mails
tegenhoudt nog voor ze in je mailbox terecht komen. Onze intelligente
spamrobot blokkeert e-mails die op spamlijsten staan of verdachte algoritmes
gebruiken. Zo hou je ongewenste mail buiten de deur.

Synchronisatie met elk
toestel

Wanneer je IMAP gebruikt is je mailbox altijd up-to-date op elk gekoppeld
apparaat. Bekijk je een mail op je laptop, dan wordt deze ook als gelezen
aangeduid op je andere apparaat.

Out-of-office

Met een out of office bericht stel je een persoonlijk bericht in bij
afwezigheid. Dit kun je instellen via het controlpanel.

Expert features

DNS management

Je hebt de volledige controle over de DNS instellingen van het domein. Via
het controlpanel pas je gemakkelijk je DNS gegevens aan.

PHP versies: 5.4 / 5.5 / 5.6
/ 7.0 / 7.1 / 7.2

Wij bieden steeds de meest recente PHP versies aan. Je kiest en beheert
vrij de PHP versie en instellingen van je hostingpakket.

On the fly switchen tussen
PHP versies

Ons unieke controlpanel ondersteunt meerdere PHP versies. Je hoeft je
website dus niet te verhuizen naar een nieuwe omgeving indien je een
nieuwere PHP versie wenst te gebruiken.

PHP Memory limiet

Dit betekent de maximale geheugenconsumptie van een enkel PHP request.

MySQL

MySQL is een populaire, robuuste en krachtige database. Het beheer hiervan
doe je via PhpMyAdmin.

Cron ondersteuning

Cron jobs (of geplande taken) zorgen ervoor dat een bepaald script of
commando op een voorafbepaalde tijd wordt uitgevoerd. Normaal moet je
hiervoor een configuratie bestand bewerken via de command line. Bij ons
beheer je alle cronjobs gewoon via het controlpanel.

Git tool

Tool voor het automatisch deployen van code via Git.

HTTP/2

HTTP/2 is een nieuwe versie van het HTTP-protocol, die ervoor zorgt dat je
website sneller wordt ingeladen. Met enkele aanpassingen in de code kan je
je website zelfs nog sneller maken.

Beveiliging en Backups

Gratis HTTPS beveiliging /
Lets Encrypt

SSL-certificaten van Lets Encrypt zorgen voor een veilige verbinding tussen
je website en je bezoekers.

Premium SSL-certificaat

Uitgebreider SSL-certificaat met bijkomende garanties.

Dagelijkse back-up

Elke nacht maken we een back-up van zowel je database als de code op je
website. Die backups zijn 14 dagen beschikbaar om terug te plaatsen.

Malware scanning

Elk bestand op onze servers wordt frequent gescand, vergelijkbaar met de
antivirus scanner die je vermoedelijk op je computer hebt. Geïnfecteerde
of malafide bestanden (ook gekend als malware) worden automatisch gewist
van onze systemen. In geval van twijfel wordt het bestand in quarantaine
geplaatst en manueel geverifieerd.

Webfilter

Elk inkomend verzoek naar je website wordt gecontroleerd. Malafide code
of veel gebruikte infecties worden automatisch geblokkeerd. Beveiligingen
tegen SQL-injection, rootkits en bruteforce attacks zijn eveneens voorzien.
Deze configuratie is per website aan te passen.

Jailing

Wanneer iemand verdacht vaak je website/applicatie bezoekt wordt hij in
een ‘jail’ geplaatst, waardoor hij de site niet meer kan bezoeken. Eerst
tijdelijk, bij herhaling permanent.

Firewall beveiliging

Onze firewalls bieden de beste bescherming tegen aanvallen van buitenaf.
Een machine kan meer dan 175.000 aanvragen per seconde verwerken en biedt
bescherming tegen allerlei aanvallen.

Cloudflare

Cloudflare is ons antwoord op DDoS aanvallen. Via Cloudflare zorgen we
ervoor dat je website altijd online is.

Logging tools & IP Blocking

Wij analyseren logs en blokkeren automatisch verzoeken van onbetrouwbare
IP’s, user agents (bots), etc

Automatische
beveiligingsupdates

Veel van onze klanten gebruiken een CMS (Content Management System)
zoals WordPress, Drupal, Joomla, Craft, Statamic, Magento. Updaten naar
de laatste versie is noodzakelijk maar wordt niet altijd gedaan wat het
risico op een hack vergroot. Beeldr zal automatisch actie ondernemen en
waarschuwen wanneer er een kritieke update beschikbaar is. Uiteraard blijft
het noodzakelijk dat dit direct opgevolgd wordt en de software up-to-date
wordt gehouden. Soms kun je zelf de updates doen en soms niet. Als je het
onderhouden van het CMS uit handen geeft aan Beeldr weet je zeker dat je
goed zit. We leggen de afspraken vast middels een Service Level Agreement
(SLA) en voeren frequent onderhoud uit zodat je optimaal beschermd bent
tegen invloeden van buitenaf.

Caching

OpCache

OpCache slaat de gecompliceerde machinecode van jouw PHP applicatie op in
het RAM geheugen. Daardoor wordt jouw PHP applicatie achter de schermen een
stuk sneller.

