Een VPS (Virtual Private Server) is een gehuurde, afgeschermde server die samen met andere servers op fysieke
hardware draait. Iedere VPS krijgt een eigen stukje van de fysieke hardware toegewezen. Een VPS is daardoor
schaalbaar en kostenbesparend; u betaalt precies voor de capaciteit die u nodig heeft.

Al onze VPS’en zijn managed. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat uw VPS dag en nacht bereikbaar is. Wij zorgen dat
het besturingssysteem up-to-date is, er dagelijks back-ups worden gemaakt en beheren de firewall voor u. Bij een
calamiteit staan wij voor u klaar. Het beheer zit in de prijs inbegrepen. Voor maatwerk, ondersteuning of het
installeren van toepassingen rekenen wij € 81 per uur (per twaalf minuten in rekening gebracht).

De onderliggende fysieke hardware van onze VPS‘en is dubbel uitgevoerd. Wij maken enkel gebruik van A-merk
hard- en software zoals Dell, VMWare en VEEAM. Uw VPS staat opgeslagen op snelle SSD-schijven en ons netwerk
is op 10 Gb/s uitgevoerd. Wij maken gebruik van een uitgebreide firewall. Uw VPS wordt dagelijks geback-upt naar
meerdere geografisch gescheiden locaties en 24 uur per dag gemonitord.

De prijzen voor VPS-hosting zijn opgebouwd uit servercomponenten en licenties. Uw server kunt u naar behoefte
samenstellen en aanpassen. Wij adviseren u daar uiteraard graag in! Alle serverspecificaties zijn maandelijks aan te
passen met uitzondering van de schijfruimte. De schijfruimte kan technisch alleen uitgebreid worden, maar niet
worden verkleind.

Per gigabyte harddisk

50 Gb

€ 0,15

Per CPU-core

2 cores

€ 5,00

1 Gb

€ 6,50

Per gigabyte geheugen
Extra CPU-socket (één inbegrepen per VPS)

€ 12,50

Extra dedicated IP-adres (één inbegrepen per VPS)

€ 10,00

Bovenstaande servercomponenten zijn uit te breiden met onderstaande Microsoft-licenties:

Windows Server (per CPU-socket)

€ 17,50

ESET antivirus (per VPS)

bij Windows-VPS
verplicht

€ 3,50

Microsoft SQL Server Web edition (2 core-licentie)

2x 2 core-licentie

€ 17,50

Microsoft SQL Server Standard edition (2 core-licentie)

2x 2 core-licentie

€ 140,00

Om u een beter idee te geven van de maandelijkse kosten van een VPS, onderstaand een rekenvoorbeeld van een
Windows VPS met 75 Gb opslag, 2 cores en 2 Gb geheugen. De prijs voor deze VPS is als volgt opgebouwd:

Harddisk

75 Gb

€ 11,25

CPU-cores

2 cores

€ 10,00

Geheugen

2 Gb

€ 13,00

1 socket

€ 17,50

1 VPS

€ 3,50

Windows Server (per CPU-socket)
ESET antivirus (per VPS)

Voor een VPS gelden geen inrichtingskosten maar er geldt wel een minimale contractperiode van één jaar.
Wij leveren de server met besturingssysteem naar keuze aan u op. Een VPS wordt maandelijks per volledige
kalendermaand in rekening gebracht. U betaalt voor de hoogste specificaties die uw VPS die maand had. Na de
minimale contractperiode kan de VPS maandelijks per volledige kalendermaand worden opgezegd. Voor het
dataverkeer geldt een Fair Use Policy.
De prijzen in dit document zijn exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen van onze leverancier.
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