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Voorwaarden actie website voor 1 € 
 
Wij verloten onder de inzendingen de realisatie van een compleet nieuw ontworpen website 
voor € 1,-. De uiterste datum voor deelname aan deze actie is 30 september 2021. 
   
De actie geldt voor bedrijven gevestigd in het gebied Groot Haarlem (023). 
 
De onderneming dient ingeschreven te zijn bij de KvK. 
 
De website wordt gerealiseerd volgens het Designpakket ZILVER zoals vermeld op de website 
van 023online.nl; 
 
Als er werkzaamheden buiten de samenstelling van dit pakket worden gevraagd en 
overeengekomen worden deze kosten door 023online voorafgaande aan de werkzaamheden 
in rekening gebracht. 
 
Om de website op een betrouwbare wijze te hosten wordt er met 023online een STARTER 
hostingpakket overeengekomen. De kosten van het hostingpakket worden jaarlijks vooraf 
gefactureerd. 
 
De website wordt standaard geleverd zonder een SSL-certificaat. Dit certificaat (https://) is 
nodig om uw website als ‘veilig’ te laten beoordelen door Google (ranking) en uw bezoekers 
(geen melding onveilige site). De kosten bedragen eenmalig € 25,- voor de aanvraag en 
registratie en € 40,- per jaar voor het abonnement.  
 
Het heeft onze voorkeur om ook de domeinnaam voor de organisatie te registreren. Heeft u 
al een domeinnaam dan verhuizen wij deze zonder kosten.  
 
De website kan niet zonder aanvullende diensten online gepresenteerd worden. Naast het 
designpakket zijn de volgende services noodzakelijk. De kosten voor deze diensten dienen 
voorafgaande aan de livegang van de nieuwe website zijn voldaan.  
 

 1e jaar 2e en volgende jaar 
Hosting € 120,- € 120,- 
SSL-certificaat €   65,- €   40,- 
Domeinregistratie (optioneel) €    19,50 €   19,50 

 
Voor de inhoud van de diensten verwijzen wij je naar de website 023online.nl  
 

Wij kunnen u verder ondersteunen met extra diensten zoals vermeld op de pagina ‘services’ 
op onze website. Je ontvangt hiervoor te allen tijde vooraf van ons een opgave van de 
kosten. De werkzaamheden worden uitgevoerd na ontvangst van de overeengekomen 
vergoeding. 
  


