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Onderwerp: Prijzen webhostingpakketten ThoVer Webproducties*
Voor webhosting bestaan bij ThoVer Webproducties verschillende standaardpakketten. Op
deze standaardpakketten zijn uiteraard nog vele verschillende extra’s mogelijk.
Bijgevoegd vindt U een overzicht van onze prijzen.
Genoemde prijzen zijn alle exclusief BTW (19,0%) en luiden in euro. Deze prijzen kunnen aan
verandering onderhevig zijn. Voor de meest actuele prijzen, kunt U contact met ons opnemen
via e-mail: hosting@thover.com.
Bij de hostingpakketten van ThoVer Webproducties is één domeinnaam (.nl, .com, .net, .org,
.info, .biz, .co.uk of .org.uk) standaard inbegrepen. Daarnaast kunnen uiteraard meerdere
domeinnamen tegen meerprijs gekoppeld worden. Voor alle pakketten geldt een minimale
looptijd van 12 maanden en een verlengingsperiode van steeds minimaal 12 maanden.
Daarnaast geldt de eis tot vooruitbetaling per jaar.
Voor de registratie van een .info of een .biz domeinnaam geldt de eis tot eerste registratie
voor een periode van minimaal 2 jaar.

*

Let op: ThoVer Webproducties is nu ook bereikbaar via http://www.thover.nl !

De mogelijkheden en prijzen van de standaardpakketten1
U kunt bij ThoVer Webproducties terecht voor een viertal hostingpakketten. De beschrijving
van deze pakketten vindt u hieronder en op de volgende pagina. Daarnaast vindt u verderop
in dit document een overzicht van de meest voorkomende toevoegingen, waarmee u de
standaard hostingpakketten nog verder aan uw specifieke wensen kunt aanpassen. Indien
met deze standaard pakketten niet aan uw wensen kan worden voldaan, zijn eventueel
uitgebreidere pakketten of extra uitbreiding op de genoemde pakketten mogelijk.
Pakket
Basic

Basic–T

Advanced
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Mogelijkheden
• 100 MB webruimte
• 100 MB dataverkeer per dag
• FTP toegang
• 1 POP3 mailbox
• e-mail: catch-all forwarding mogelijk
• e-mail: advanced forwarding mogelijk
• .info, .biz, .com, .net, .org, .co.uk, org.uk, .be of
.nl domein inbegrepen
• 100 MB webruimte
• 100 MB dataverkeer per dag
• FTP toegang
• Telnet toegang
• SSH toegang
• geavanceerde logfile analyse
• 10 POP3 mailboxen
• e-mail: catch-all forwarding mogelijk
• e-mail: advanced forwarding mogelijk
• .info, .biz, .com, .net, .org, .co.uk, org.uk, .be of
.nl domein inbegrepen
• 200 MB webruimte
• 300 MB dataverkeer per dag
• FTP toegang
• Telnet toegang
• SSH toegang
• geavanceerde logfile analyse
• 25 POP3 mailboxen
• e-mail: catch-all forwarding mogelijk
• e-mail: advanced forwarding mogelijk
• system CGI
• SSI
• .info, .biz, .com, .net, .org, .co.uk, org.uk, .be of
.nl domein inbegrepen

Prijs
• setup
€ 29,95
• p. maand € 18,95

•
•

setup
€ 29,95
p. maand € 20,95

•
•

setup
€ 29,95
p. maand € 32,95

Voor een overzicht van gebruikte termen, zie de laatste pagina van dit document

Advanced+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 MB webruimte
500 MB dataverkeer per dag
FTP toegang
Telnet toegang
SSH toegang
geavanceerde logfile analyse
50 POP3 mailboxen
e-mail: catch-all forwarding mogelijk
e-mail: advanced forwarding mogelijk
system CGI
SSI
custom CGI
tot 5 MySQL databases inbegrepen
gebruik programm.talen PHP 4, Perl 5, Python, etc.
.info, .biz, .com, .net, .org, .co.uk, org.uk, .be of
.nl domein inbegrepen

•
•

setup
€ 29,95
p. maand € 42,95

Enkele veel voorkomende toevoegingen op de standaardpakketten2
Toevoeging
Domeinaanvraag .com,
.net, .org, .co.uk of
org.uk
Domeinaanvraag .be

Omschrijving
Aanvraag van een aparte domeinnaam:
.com, .net of .org, .co.uk of org.uk3

Prijs
• setup
gratis
• p. maand € 4,00

Aanvraag van een aparte .be domeinnaam3

Domeinaanvraag .info
of .biz

Aanvraag van een aparte .info of .biz
domeinnaam3

•
•
•
•

Domeinaanvraag .nl
(eventueel inclusief
domainparking)
Virtueel domein

Secure server

Microsoft Frontpage
extensies
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Aanvraag van een aparte domeinnaam: .nl3
en eventueel gratis koppeling aan reeds
bestaande hostingruimte via ThoVer
Webproducties (domainparking; let op: dit
is exclusief mailafhandeling)
Een tweede domeinnaam die verwijst naar
een apart deel van Uw reeds bestaande
hostingruimte (exclusief domeinnaam, maar
inclusief mailafhandeling)
Gebruikmaking van een secure server voor
het versturen en ontvangen van gevoelige
informatie (gedeeld certificaat)
Installatie van Frontpage extensies op de
server, waardoor Uw website onderhouden
kan worden met behulp van MS Frontpage
software.

setup
p. maand
setup
p. maand

gratis
€ 4,00
gratis
€ 4,00*

* minimale registratieperiode
initiële registratie 2 jaar!
• setup
€ 19,95
• p. maand € 2,00

•
•

setup
€ 24,95
p. maand € 1,25

•
•
•

setup
€ 24,95
p. maand € 14,95
alleen mogelijk bij
pakket Advanced of
Advanced+
setup
gratis
p. maand gratis
alleen mogelijk bij
pakket Advanced of
Advanced+

•
•
•

Indien geen accountsoort genoemd wordt is de betreffende optie mogelijk bij ieder van de
vier eerdergenoemde accountsoorten.
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Let op: dit betreft uitsluitend registratie van de betreffende domeinnaam. Hiermee wordt
deze niet automatisch gekoppeld aan uw website (hostingruimte). Dit is echter wel mogelijk!

Virtual FTP

MySQL databases

Een eigen FTP server bij een bestaande
domeinnaam (ftp.uwnaam.nl) voor het
beschikbaar stellen van bestanden.
Eventueel kunt u ook een write-only
directory maken op uw FTP server om
bestanden te ontvangen van bijvoorbeeld
uw klanten
Tot maximaal 5 MySQL databases worden,
onder bepaalde voorwaarden, gratis ter
beschikking gesteld

•
•

gratis
setup
p. maand gratis

•
•
•

setup
gratis
p. maand gratis
alleen mogelijk bij
pakket Advanced+
tot maximaal 5 per
pakket
setup
€ 4,95
p. maand € 2,00
afhankelijk van het
pakkettype beschikt u
al over een aantal
gratis mailboxen
setup
€ 9,95
p. maand gratis
alleen mogelijk bij
pakket Advanced of
Advanced+

•
Extra POP3 mailbox

Extra onafhankelijke, met password
beschermde, op afstand benaderbare
(POP3 of IMAP) mailbox op een bestaande
domeinnaam via ThoVer Webproducties

•
•
•

Mailinglist

Een mailinglist om bijvoorbeeld uw klanten
een regelmatige mailing te sturen.
Onderhoud gebeurt via een webinterface
en inschrijvingen (vanaf uw website)
worden automatisch verwerkt. Deze
mailinglist bevat tevens een archieffunctie
voor de gebruikers.

•
•
•

Deze lijst is volledig, maar niet limitatief. Eventueel zijn er nog extra toevoegingen op
aanvraag verkrijgbaar. Wanneer u uw verzoek hiertoe (met een uitgebreide omschrijving van
uw wensen en eisen) tot ons richt, zullen wij proberen u ook deze extra diensten te bieden.

Verklaring van gebruikte termen en begrippen4
Begrip
Webruimte

Verklaring
In alle voorgaande pagina’s wordt dit begrip gebruikt om de
hoeveelheid ruimte (in MB’s) aan te geven die beschikbaar
wordt gesteld bij een bepaald pakket voor uw website en email. Bij overschrijding van deze limiet kunnen extra kosten in
rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 0,15 per
maand per MB.
Dataverkeer
Dit begrip geeft de limiet aan die gesteld is aan de hoeveelheid
gegenereerd verkeer door uw website en e-mail adressen. Bij
(structurele) overschrijding van deze limiet kunnen extra
kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen €
0,50 per maand per MB.
FTP
Met FTP toegang wordt bedoeld dat u uw bestanden kunt
uploaden naar de server met behulp van het File Transfer
Protocol (FTP). Dit is de meest gebruikte manier om bestanden
te verplaatsen over het internet.
Met behulp van virtual FTP (FTP server) kunt u bestanden
beschikbaar stellen aan uw gebruikers via FTP (download) en /
of uw gebruikers bestanden laten uploaden.
POP3 mailbox
Een POP3 mailbox is een gedeelte van uw hostingruimte waar
uw mail op binnenkomt. De binnengekomen mail kunt u met
vrijwel ieder mailprogramma (POP3 of IMAP) ophalen.
Catch-all forwarding (e-mail) Hiermee kunt u alle e-mail die naar elk willekeurig adres op uw
domein is verstuurd automatisch door laten sturen naar uw
standaard POP3 mailbox.
Advanced forwarding (e-mail) Hiermee kunt u per e-mail adres aangeven in welke POP3
mailbox (binnen of buiten uw domein) de mail gericht aan dit
mailadres bezorgd moet worden.
Telnet
Een programma waarmee u (shell) commando’s naar uw
server kunt sturen.
SSH
Een soortgelijk programma als Telnet. SSH heeft als voordeel
dat de verbinding beveiligd is, waardoor overgezonden
passwords en dergelijke niet kunnen worden afgeluisterd.
Geavanceerde logfile analyse Bij alle pakketten, met uitzondering van het Basic pakket,
wordt de mogelijkheid geboden om grafische en tekstuele
uitvoer te krijgen van de server logfiles. Hiermee kunt u de
bezoekers van uw website globaal in kaart brengen (voor een
voorbeeld, zie http://www.thover.com/stats).
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Mocht u een begrip hier niet verklaard vinden, neem dan contact met ons op via
help@thover.com.

System CGI

SSI

Custom CGI

Gebruik van de standaard CGI-programma’s (programma’s om
bijvoorbeeld dynamisch gegevens naar de browser van de
gebruiker te sturen) die op de server aanwezig zijn:
• CGI E-mail gateway
Laat de bezoekers van uw website e-mail sturen vanuit een
formulier op uw website (deze optie is ook aanwezig bij
pakketten zonder System CGI).
• Random link script
Stuurt een gebruiker naar een willekeurig adres gekozen
uit een aantal vooraf opgegeven links.
• Counter
Een mooie grafische teller voor op uw website; uitgebreid
instelbaar.
• Multicounter
Een uitgebreide teller die zowel het aantal dagelijkse en
wekelijkse als het totale aantal bezoekers weergeeft.
• Whois
Webinterface voor het opzoeken van whois informatie van
een bepaalde domeinnaam
• Gastenboek
Voeg een gastenboek toe aan uw site om bezoekers ervan
rechtstreeks te laten reageren (zichtbaar voor alle andere
bezoekers van uw site).
Server Side Includes: het gebruik van speciale code in een
webpagina om dynamisch de inhoud van de pagina te
genereren (bijvoorbeeld het ‘includen’ van een andere file of
het weergeven van de laatste wijzigingsdatum en andere
variabelen).
Gebruik van eigen CGI-programma’s. Hiermee kunt u zelf CGIprogramma’s schrijven (of laten schrijven door ThoVer
Webproducties) om uw site van nog meer interactiviteit te
voorzien.

