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Soms wil je aan de slag met een website, en zelf 
helemaal niets hoeven doen aan installatie, 
instellingen en inrichting.  

Met WordPress hosting van Hoasted, ook bekend 
als ‘managed’ WordPress hosting’, kun je direct 
aan de slag met het bouwen van jouw website, en 
is geen enkele technische kennis vereist. Alles is al 
voorbereid, en de basis van een mooie website 
staat al voor jou klaar. 

Wij doen alle configuratie, performance 
optimalisatie en veiligheidsbeheer altijd voor jou, 
zodat jij kunt doen waar jij goed in bent.

Over WordPress hosting



Zorgeloos aan de slag met 
jouw eigen WordPress website

Deze hosting pakketten zijn geoptimaliseerd voor WordPress, en komen met 
WordPress volledig voorgeïnstalleerd. Hierdoor kun jij zonder gedoe meteen 

aan de slag. Hierdoor richt jij je op de inhoud, en zorgen wij voor de rest.

nieuw!

Managed WordPress hosting van Hoasted.

WordPress al voor jou 
geïnstalleerd

Direct aan de slag met 
jouw website

Jouw WordPress website 
direct al razendsnel

Gratis SSL beveiliging 
voor je website

De beste beveiliging 
regelen wij voor je

Compleet zorgen-vrij je 
website aanpassen

Onze favoriete plugins 
staan al inbegrepen

Automatische backups 
van je website

Support desk die jou 
helpt met je vragen

Ieder WordPress hosting pakket komt inclusief:



Voor basis zakelijke 
websites en webshops

WORDPRESS HOSTING 
ENTERPRISE

Voor grotere zakelijke 
websites en webshops

WORDPRESS HOSTING 
BUSINESS

Voor kleinere 
persoonlijke websites

WORDPRESS HOSTING 
PERSONAL

WORDPRESS HOSTING 
PROFESSIONAL

Voor starters, bloggers  
en professionals

23.99 /mnd 5.99 /mnd11.99 /mnd47.99 /mnd

Verlenging voor: 56.99 /mnd Verlenging voor: 27.99 /mnd Verlenging voor: 13.99 /mnd Verlenging voor: 6,99 /mnd

Inbegrepen bij alle WordPress hosting pakketten

Geoptimaliseerde hosting mét email 
Voor-geïnstalleerde WordPress website 
Onbeperkte opslagruimte 

SSL certificaat en installatie 
WordPress handleidingen 
Iedere dag support tot 23.00 uur!

WordPress hosting
Geoptimaliseerd voor WordPress, razendsnel en zorgeloos.



Voor basis zakelijke 
websites en webshops

WORDPRESS HOSTING 
ENTERPRISE + ONDERHOUD

Voor grotere zakelijke 
websites en webshops

WORDPRESS HOSTING 
BUSINESS + ONDERHOUD

Voor kleinere 
persoonlijke websites

WORDPRESS HOSTING 
PERSONAL + ONDERHOUD

WORDPRESS HOSTING 
PROFESSIONAL + ONDERHOUD

Voor starters, bloggers  
en professionals

59.99 /mnd 14.99 /mnd29.99 /mnd99.99 /mnd

Verlenging voor: 119.99 /mnd Verlenging voor: 69.99 /mnd Verlenging voor: 34.99 /mnd Verlenging voor: 17,99 /mnd

Inbegrepen bij deze WordPress hosting pakketten met onderhoud

Wij doen al het onderhoud voor 
jou, iedere maand opnieuw 
Wij zorgen voor veiligheid en 
stabiliteit van jouw website 

Wij doen WordPress CMS, 
thema én plugin updates 
Wij zorgen dat jouw website 
altijd razendsnel is.

WordPress hosting mét onderhoud
Gegarandeerd veilig, stabiel en snel omdat wij het onderhoud doen.



WordPress hosting met WooCommerce
Speciaal voor WordPress websites met WooCommerce

WooCommerce hosting Professional WooCommerce hosting Business WooCommerce hosting Enterprise

1Gb RAM / 1CPU 2Gb RAM / 2CPU 4Gb RAM / 2CPU

12,99*
14,99

24,99*
29,99

49,99*
59,99

WooCommerce hosting Professional
Met onderhoud

WooCommerce hosting Business
Met onderhoud

WooCommerce hosting Enterprise
Met onderhoud

34,99*
39,99

74,99*
79,99

124,99*
134,99

*Welkomstprijs voor de eerste periode (1, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden).

Extra inbegrepen bij WooCommerce hosting
Hosting geoptimaliseerd voor WooCommerce 
LightSpeed caching configuratie wordt voor jou ingesteld 
Transactionele email server (ter waarde van 4,99 per maand) 
Dedicated IP adres (ter waarde van 4,99 per maand) 



Onderhoudswerkzaamheden
Onderstaande een overzicht van de werkzaamheden die worden 

uitgevoerd bij iedere update. Inbegrepen bij de pakketten mét onderhoud.

Caching instellingen 
Basis snelheid & pagina optimalisatie 
Opschonen database en revisies 
Optimalisatie van alle afbeeldingen

SNELHEID 
ALTIJD EEN SNELLE WEBSITE

WordPress core updates 
Basic plugin updates 
Database optimalisatie 
Error log controle

STABILITEIT 
EEN BETROUWBARE WEBSITE

Controle veiligheid 
Kwetsbaarheden patchen 
Spam check 
Controle email settings

VEILIGHEID 
BESCHERMING VAN WEBSITE EN BEZOEKER

404 error rapport 
500 error rapport 
Blacklist & malware check Google 
Opruimen comments

VINDBAARHEID 
BETER VINDBAAR MET KLEINE WIJZIGINGEN



Supersnelle en hoog-
waardige architectuur

Enterprise grade 
Beveiliging

De beste service en 
support

Jij hebt volledige 
toegang en controle

Jouw tijd zo waardevol 
mogelijk maken

Je hebt een bedrijf te runnen, en elke minuut telt. Je wil je 
geen zorgen maken over je hosting, niet bezig zijn met 
onderhoud van servers. Je wilt je werk snel kunnen doen, 
en er zeker van zijn dat je data veilig is, goed verzorgd en 
met back-ups.  

Of je nu een blog of een complex e-commerce bedrijf 
voor je klanten host, wij maken hosting makkelijk en 
helpen je om er het meeste uit te halen. Als je ergens 
niet uit komt, helpen we je. Jouw tevredenheid is onze 
prioriteit! 

Bij ons krijg je veel meer dan je verwacht. Extreme 
performance, volledige controle, bullet proof beveiliging, 
tijdbesparende tools en de beste service en support. 
Waar jij niet zelf uitkomt, helpen we je gewoon bij. 

Kijk niet verder en sluit je aan bij Hoasted.

Ons verschil
Wat je kunt verwachten.
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