Een SSL-certificaat zorgt voor de versleuteling van gegevens tussen verzender en ontvanger. Op deze manier
kunnen gegevens veilig verstuurd worden over openbare netwerken. Een SSL-certificaat kan worden gebruikt
voor een beveiligde verbinding voor een website of applicatie.

Een SSL-uitgever valideert de gegevens van de aanvrager om er zeker van te zijn dat het certificaat is aangevraagd
door de eigenaar van het domein. Naast de versleuteling van gegevens, kan een bezoeker er daarom ook vanuit
gaan dat een website die beveiligd is met SSL, niet onderschept is door een derde. Je weet dus zeker dat je
communiceert met degene waarmee je verwacht te communiceren. Bij bankzaken is dit bijvoorbeeld essentieel.
Er zijn verschillende niveau’s van validatie: standaard validatie en extended validatie. Bij extended validatie
worden naast de standaardchecks ook bedrijfsgegevens gecontroleerd en wordt de aanvrager persoonlijk
gecontacteerd. Een extended validatie certificaat is te herkennen aan de bedrijfsnaam in de adresbalk van je
browser en vaak een groene balk of groen slotje. Een extended validatie certificaat geeft bezoekers meer
vertrouwen en zekerheid.

Een certificaat kan aangevraagd worden voor een enkel domein, meerdere domeinen of een wildcard.
-

Enkel domein, bijvoorbeeld voor een enkele website: www.raakict.nl
Meerdere domeinen, bijvoorbeeld bij een meertalige website: www.raakict.nl én www.raakict.com
Wildcard, wanneer er veel subdomeinen zijn: *.raakict.nl

Een certificaat bevat standaard zowel www.domein.nl als domein.nl (zonder www), zodat uw website op beide
varianten te bereiken is.

Certificaten kunnen aangevraagd worden voor één of twee jaar. Doorgaans leveren wij certificaten met een
geldigheid van 2 jaar omdat de installatiekosten dan maar eens in de twee jaar hoeven te worden gemaakt. Wij
infomeren u ruim voordat het certificaat gaat verlopen.

Voor websites die informatie uitwisselen, bijvoorbeeld via een contactformulier of login is een SSL-certificaat
verplicht. Echter is het ook als er enkel publieke informatie op de website te vinden is, verstandig om een SSLcertificaat te laten installeren. Websites met SSL-certificaat scoren namelijk hoger in Google.

Raak ICT levert diverse certificaten van diverse uitgevers. De certificaten van Sectigo hebben echter de beste
prijs/kwaliteit verhouding. Wanneer er geen eis is voor een specifieke uitgever, leveren wij daarom doorgaans
certificaten van Sectigo. Onderstaand de meestverkochte certificaten. Bij andere wensen maken wij graag een prijs
op maat.

Sectigo standaardcertificaat
Sectigo multidomein
Sectigo wildcard certificaat
Sectigo extended validation

enkel domein
standaardvalidatie
multi domain
standaardvalidatie
wildcard
standaardvalidatie
enkel domein
groene balk

€ 20

€ 35 *

€ 25 per domein

€ 40 per domein

€ 125

€ 210

€ 150

€ 250

* meest gekozen

De prijzen voor certificaten zijn exclusief installatie. De installatiewerkzaamheden voeren wij op basis van
nacalculatie uit en moeten na het verlopen van het certificaat opnieuw worden gemaakt. De reminder voor
verlenging wordt gedaan op best-effort basis. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige verlenging van een
certificaat.
De prijzen in dit document zijn exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen van onze leverancier.
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