
Webhosting

Een veilige, betrouwbare  
plaats voor uw website
De Telenet webhosting pakketten zijn de professionele basis voor uw 
succesvol webproject. Elk hosting plan biedt voldoende opslag- en 
backupruimte aan een betaalbaar vast maandelijks bedrag. Onze shared 
infrastructuur is opgebouwd uit performante servers en beschermd 
door de meest recente hardware firewalls. Zo genieten uw data en 
website van een maximale bescherming en beschikbaarheid. Via de 
online controlepanelen behoudt u te allen tijde de controle over uw 
webhosting pakket.

Uw voordelen

  Flexibel: onze oplossingen groeien mee met uw noden (opslag, mailboxen, database, …).
  Eigen beheer: beheer zelf uw pakket via onze gebruiksvriendelijke cloud controlepanelen, 

bestel 24/7 online
  Voordelig: geen upfront investeringen, geen onverwachte uitgaven, vast maandelijks 

bedrag
  Performant: krachtige servers verwerken vlot grote bezoekersaantallen op uw site
  Veilig: dagelijkse back-ups, 24u monitoring en hardware firewalls garanderen de veiligheid 

van uw data
  Zekerheid: maximale uptime dankzij snelle interventies en goede SLA
  Ondersteuning: onze technische experts helpen u graag via telefoon of e-mail. 

Voor wie?

  Bedrijven of verenigingen die een veilige en betrouwbare plaats willen voor hun site.
  Ondernemers of organisaties die met een laag budget toch willen beschikken over een 

professionele infrastructuur en een technisch team.
  Developers die voor hun testomgeving gebruik willen maken van de laatste technologieën 

zonder hoge investeringskosten.
  IT-partners die statische of dynamische websites, webapplicaties en e-commercesites 

willen hosten.



0800 66 008   – 

Webhosting

Small Medium XLarge

Webruimte 2 GB 5 GB 15 GB

Maandelijks dataverkeer 25 GB 100 GB 250 GB

Dagelijkse back-up inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Gratis domeinnaam 1e jaar* inbegrepen inbegrepen inbegrepen

CloudOffice powered by Office 365 optie optie optie

DATABASES

MS SQL Server 2012 of MySQL 5 100 MB 250 MB 500 MB

MS Access, SQL Compact wordt ondersteund wordt ondersteund wordt ondersteund

WINDOWS OF LINUX

Windows IIS8 op Windows Server 2012, ASP.NET 2.0 - 4.5, MVC, Entity Framework, Silverlight

Linux Linux Apache 2.4 op Debian Linux , PHP 7.1 tot 7.3, PERL, Python, Server Side Includes, Free SSL Certificate

*U hebt de keuze uit volgende domeinextensies: .be, .nl, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz.


