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SYSTEMEC BV 

POSTBUS 3290 • 5902 RG  VENLO  

TEL. 077-3828580 

INFO@SYSTEMEC.NL • WWW.SYSTEMEC.NL 

CONTRACT SHARED WEBHOSTING 
     
Contractant 
Voor nieuwe klanten geldt dat tevens het document “contactgegevens & betalingsvoorwaarden” ingevuld dient worden.  

Bedrijfsnaam:  

Debiteurnummer:  

 

Technisch contactpersoon 
Contactpersoon bij oplevering en eerste aanspreekpunt bij onderhoud/storingen voor deze dienst. 

Contactpersoon:  Aanhef: 
  Dhr.  
  Mevr. 

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer:  

E-mail adres:  

Inschrijving periodieke Systemec nieuwsbrief:   

 

Webhosting pakketten 

 Redirect Personal Professional Enterprise 

➔ Keuze pakket  
 Windows 
 Debian Linux 

 Windows 
 Debian Linux 

 Windows 
 Debian Linux 

Eenmalige kosten € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

Maandelijkse kosten € 5,00 € 7,50 € 15,00 € 27,50 

Schijfruimte 100 MB 3 GB 10 GB 25 GB 

Database Geen 
1 database inclusief 
Totaal 5 GB 

1 database inclusief 
Totaal 5 GB 

2 databases inclusief 
Totaal 10 GB 

Dataverkeer per maand 20 GB 20 GB 100 GB 500 GB 

Beheer via portal Ja Ja Ja Ja 

Webstatistieken Ja Ja Ja Ja 

Monitoring Nee Nee Nee Ja 

Wordpress updates Nee Ja Ja Ja 

Backup Nee Ja Ja Ja 

Secure socket layer (SSL) Ja Ja Ja Ja 

Uptime garantie jaarbasis Best effort Best effort 99,9% 99,9% 
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Webhosting instellingen 

Adres website (FQDN):  

Gewenste ingangsdatum:  

Wordpress hosting: 
(alleen bij Linux hosting) 

 JA (database is dan MariaDB/MySQL) 
 NEE 

 
SSL certificaat t.b.v. webhosting 
Elk webhostingpakket kan voorzien worden van een SSL certificaat (https). Standaard is het gratis Let’s Encrypt certificaat 
inbegrepen. 

 
Omschrijving 

Eenmalige kosten 
Per stuk 

 Let’s Encrypt certificaat inbegrepen 

 Comodo Positive SSL certificaat € 41,00 

 GeoTrust True BusinessID EV certificaat € 275,00 

 Thawte SSL123 certificaat € 98,00 

 Thawte SSL Web Server with EV certificaat € 310,00 

• De genoemde tarieven zijn inclusief de configuratie van het SSL certificaat. 
• De genoemde kosten hebben betrekking op de configuratie van het certificaat binnen de hosting. 
• Het certificaat wordt geleverd met een geldigheidsduur van 2 jaar.  Daarna dient deze vernieuwd te worden, de 

kosten van deze vernieuwing zijn niet inbegrepen. 
• EV= Extended Validation. Het SSL certificaat heeft bij bepaalde browsers dan een groene balk. 
• De certificaten worden geleverd volgens de voorwaarden en specificaties van de gekozen SSL leverancier. 
• Bij bestelling dient FQDN aangegeven worden en het validatie e-mail adres. Dit kan alleen admin@, 

administrator@, postmaster@, hostmaster@ of webmaster@ zijn. 

 
Shared webhosting uitbreidingen 
De limieten van het betreffende webhostingpakket kunnen uitgebreid worden. Voor dataverkeer geldt dat dit automatisch 
berekend wordt bij een overschrijding van de limiet. 

Omschrijving Eenmalige kosten 
Maandelijkse kosten 
per eenheid 

Extra schijfruimte per blok van 10 GB - € 4,00 

Extra dataverkeer, per eenheden van 500 GB - € 10,00 

Extra database  € 10,00 € 5,00 

 
Wordpress updates 
Systemec controleert periodiek Wordpress websites op versie en plugin updates. In het geval van kritische updates behoudt 
Systemec zich het recht voor om deze updates automatisch door te voeren.  
De contractant kan via het webportal ook zelf de updates en security status van zijn Wordpress website beheren. 
 

Beheer via webportal 
De contractant kan zijn webhostingdienst beheren via een webportal. 
 

Monitoring 
Voor het Enterprisepakket is ook een monitoring service beschikbaar. Met deze monitoring wordt elke 5 minuten 
gecontroleerd of de website actief is. Bij een foutmelding ontvangt de contractant automatisch per e-mail en/of SMS een 
melding. 

 
Webstatistieken 
De shared webhosting wordt standaard aangeboden met een webstatistieken rapportage gebaseerd op de serverlogs 
(maximaal 12 maanden historie). 

 
Redirect 
Het Redirect hostingpakket is alleen bedoeld om een zogenaamde 301 of 302 doorverwijzing te maken naar een andere 
website. 
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Hosting platform 
De website van de contractant wordt gehost op een recent Microsoft Windows Server of Debian Linux server platform. De 
betreffende server is een virtuele server binnen het VMware vSphere cluster van Systemec welke gehost wordt binnen onze 
eigen datacenters in Venlo (NL) en Nettetal (DE). 

Overige kenmerken Linux Windows 

PHP  Versie 7.x - 

PHP Memory limit 
Personal: 128 MB 
Professional/Enterprise: 256 MB 

 

Python Ja - 

Ruby Ja - 

Django Ja - 

Git Ja - 

Node.js 
Ja  
(alleen Professional en Enterprise) 

- 

ASP.net - Ja 

Microsoft SQL web edition - Ja 

MariaDB/MySQL compatible Ja - 

PostgreSQL Ja - 

 
De databases staan op een aparte virtuele server welke voor de webservers toegankelijk zijn. De remote access van de 
MariaDB (MySQL compatible) en PostgreSQL database is standaard niet toegestaan. Deze databases zijn via het webportal te 
beheren. Voor Microsoft Windows hosting wordt een Microsoft SQL Web edition database beschikbaar gesteld. Toegang op 
afstand is mogelijk via de SQL Management Studio software. 
 
Toegang tot de webhosting data mogelijk via het webportal en via SFTP. SSH toegang wordt niet ondersteund bij shared 
webhosting. 
 
De genoemde kenmerken worden regelmatig geupdate, het staat Systemec vrij deze eenzijdig bij te werken of aan te passen. 
  

Updates & beveiliging 
De websites worden beveiligd via redundante UTM firewalls waarbij er een door Systemec te bepalen configuratie van 
toepassing is. Een maatwerk configuratie binnen de firewall is niet mogelijk voor shared webhhosting. 
 
De virtuele servers worden door Systemec beheerd en regelmatig actualiseert met software updates. Systemec heeft 
eenzijdig het recht om ondersteuning op verouderde (niet de meest actuele versie) software stop te zetten. Indien dit leidt 
dat de website van de contractant hierdoor niet correct functioneert dient de contractant zelf zorg te dragen voor de 
benodigde aanpassingen in de code van deze website. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is de contractant gerechtigd om de 
webhosting op te zeggen zonder opzegtermijn.  
 
Systemec heeft eenzijdig het recht om de website te blokkeren indien deze code bevat die misbruikt wordt of kan worden 
door derden.  
 

Onderhoud 
Onderhoud aan het shared webhosting platform en andere door Systemec beheerde componenten worden tijdig 
gecommuniceerd via de helpdesk portal. Het onderhoud geschiedt in de regel tijdens onderhoudsvensters tussen 22.00 en 
6.00 uur. Bij hoge urgentie kan hiervan afgeweken worden.  
 

Backup 
Er wordt dagelijks een backup gemaakt van de webhostingdata met een retentie van minimaal 14 dagen.  
De contractant heeft toegang tot de backup via het webportal. 
Daarnaast wordt er van de data, welke wordt op opgeslagen op een redundant SAN omgeving, elke 4 uur een backup wordt 
gemaakt met een retentie van 5 dagen. Deze data wordt gespiegeld opgeslagen in een 2e datacenter. 
Een restore op SAN niveau dient bij de helpdesk aangevraagd te worden, waarbij de afgesproken responsetijden van 
toepassing zijn (tijdens kantooruren). De kosten voor een restore worden separaat in rekening gebracht. 
De contractant blijft zelf verantwoordelijk voor het hebben van een lokale backup van de bronbestanden van de betreffende 
website.  
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Dataverkeer 
Contractant heeft inzicht in gegenereerde dataverkeer. Dataverkeer buiten de contractbundel in eenheden van 500 GB in 
rekening gebracht conform het in dit contract vermelde tarief. Niet verbruikt dataverkeer wordt niet mee overgenomen naar 
de opvolgende maand. 

 
Helpdesk 
De Systemec helpdesk is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur direct telefonisch bereikbaar en via de helpdesk portal: 
https://support.systemec.nl. 
 

Overige webhosting voorwaarden 
Bij oplevering van het webhosting pakket worden de login gegevens van het gekozen webhostingpakket via e-mail aan de 
contractant medegedeeld.  De contractant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en controleren  van de 
website op de webserver en het aanpassen van de (eventueel) gebruikte scripts voor gebruik op de Systemec 
webserverconfiguratie.  
 
Storingen in webpagina’s waarbij een aanpassing van de webserverconfiguratie nodig is zullen alleen in behandeling 
genomen worden indien deze via onze supportdesk worden ingediend. Systemec zal deze gewenste aanpassing beoordelen 
en naar eigen oordeel al dan niet doorvoeren en de beslissing hiervan aan de contractant kenbaar maken.  Bij de databases 
geldt dat het dataverkeer en de benodigde dataruimte onderdeel is van het totaal van het gekozen webhosting pakket.  
Systemec B.V. heeft het recht om websites te verwijderen die in strijd zijn met Nederlandse of internationale wetgeving, 
aanstootgevend zijn, een seksueel getinte inhoud bevatten, in strijd met de Netiquette of niet stroken met de zakelijke 
bedrijfsvoering van Systemec B.V. 
 

Beschikbaarheidsgarantie en non-performance vergoeding 
De Professional en Enterprise webhosting heeft een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% op jaarbasis. De Personal 
webhosting kent een Best Effort beschikbaarheidsgarantie. Deze beschikbaarheid is exclusief de onderhoudsvensters van 
het reguliere onderhoud. SYSTEMEC meet de beschikbaarheid van de dienst d.m.v. monitoring software welke de 
beschikbaarheid van de virtuele server en onderliggende componenten meet. Beschikbaarheid houdt in dat de betreffende 
website bereikbaar is vanuit internet. Foutmeldingen welke veroorzaakt worden door fouten in de code of configuratie 
worden uitgesloten van de beschikbaarheidsgarantie. 
Bij een geschil is de contractant zelf verantwoordelijk voor het aantonen dat de beschikbaarheid afwijkt van de waarde die 
SYSTEMEC hanteert. 
 
In het geval dat de beschikbaarheid minder is dan 99,6% op jaarbasis dan geldt de volgende vergoeding: 
Beschikbaarheid > 99% en < 99,9% 4% over de gemiddelde betaalde abonnementskosten van de  

gemeten periode (12 maanden). 
Beschikbaarheid ≤ 99% 8% over de gemiddelde betaalde abonnementskosten van de  

gemeten periode (12 maanden). 
 

Contractduur en voorwaarden 
Op dit contract zijn de Algemene Voorwaarden (rev  2010Q4.02) van Systemec B.V. van toepassing. Bij ondertekening van dit 
contract verklaart de contractant dat hij/zij de voorwaarden gelezen heeft en hiermee akkoord is.  
De Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op onze website www.systemec.nl/voorwaarden. Daarnaast zijn de 
genoemde documenten zijn te allen tijde opvraagbaar bij Systemec.  
 
De minimale contractduur bedraagt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt 3 
maanden, waarbij de opzegging uitsluitend per e-mail of brief mogelijk is. Systemec zal een opzegging binnen 10 werkdagen 
bevestigen met daarin de administratieve einddatum. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 

Betaling 
De dienst wordt vooraf per kwartaal gefactureerd. Betaling door de contractant geschiedt conform de overeengekomen 
betalingswijze (document contactgegevens & betalingsvoorwaarden), binnen 14 dagen na factuurdatum of via een 
doorlopende SEPA machtiging.  
 
Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn om te handelen namens de contractant en gaat akkoord met de gestelde 
voorwaarden in dit contract. 

Handtekening: 
 
 
 
 

 

Naam: 
(tekenbevoegde) 

 

Datum:  

 

Referentiecode Systemec:  Partner:  

 

https://support.systemec.nl/
http://www.systemec.nl/

