
Yoxxtech
Prijslijst

Hosting Prijzen *
Domeinnaam .nl €12,50 jaarlijks

Domeinnaam .com €21,50 jaarlijks

Domeinnamen andere extensie (.eu .be .net etc..) Vanaf €18,50 jaarlijks

Shared hosting ** Vanaf €15,50 maandelijks

Personal hosting Vanaf €45,50 maandelijks

Bestaande website verhuizen Vanaf €50,- eenmalig

E-mail***

Mail Basis
U heeft toegang tot uw mail via Gmail inclusief Calendar

€6,75 maandelijks

Mail Basis + Google Drive €9,75 maandelijks

Mail Deluxe
Alle Google Apps zijn beschikbaar €12,25 maandelijks

Webdesign****

Basis Joomla of Wordpress website
Uw website wordt gelijk online gezet en zal voor u beschikbaar zijn. U 
bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud, styling en functionaliteiten 
van de site.

Vanaf €195,- eenmalig

Gestylde Joomla of Wordpress website
In overleg realiseren we aan de hand van bestaande templates en 
plugins, een website gebaseerd op uw wensen. In dit bedag zit hosting 
voor het eerste jaar inbegrepen.

Vanaf €695,- eenmalig

Gepersonaliseerde Joomla of Wordpress website
In overleg wordt er een site ontworpen en gerealiseerd. 
U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de site.
In dit bedrag zit basis onderhoud + en hosting voor het eerste jaar 
inbegrepen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.  

Vanaf €1500,- eenmalig

Nieuwe functionaliteiten
In overleg kunnen wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de site. 
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.  

Vanaf €250,- eenmalig

Onderhoud
Basis onderhoud 
1. Uw site wordt up-to-date gehouden.
2. Tweemaal per dag worden er back-ups gemaakt van uw site. 
3. Werkt iets niet naar behoren? Dan zullen wij na het eerste contact 
binnen 72 uur een adequate oplossing bieden.

Vanaf €180,- jaarlijks

Basis onderhoud +
1. Uw site wordt up-to-date gehouden.
2. Tweemaal per dag worden er back-ups gemaakt van uw site.
3. Werkt iets niet naar behoren? Dan zullen wij na het eerste contact 
binnen 48 uur een adequate oplossing bieden.
4. Basis onderhoud omvat ook kleine aanpassingen aan de site.

Vanaf €280,- jaarlijks

Uitgebreid onderhoud
1. Uw site wordt up-to-date gehouden.
2. Tweemaal per dag worden er back-ups gemaakt van uw site.
3. Werkt iets niet naar behoren? Dan zullen wij na het eerste contact 
binnen 24 uur een adequate oplossing bieden.
4. Basis onderhoud omvat ook kleine aanpassingen aan de site.
5. Tot vijf uur per jaar support voor vragen, instellingen en hulp bij het 
gebruik van de site.

Vanaf €380,- jaarlijks

* – Diensten vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.
** - Shared hosting houdt in dat er meerdere gebruikers op één server gehost worden.
*** - Om de e-maildiensten zo veilig mogelijk te houden wordt er gebruik gemaakt van Google, wilt u hier geen gebruik van maken neem 
dan contact met ons op. Prijsstijgingen bij Google zullen worden doorgerekend.
**** - Let op! Het ontwerpen van een website is altijd in combinatie met hosting. Wil je enkel de website ontwikkeld hebben neem dan 
contact op voor de mogelijkheden.


