
 

Business Hosting 
Online is essentieel. Daarom 
bieden wij een betrouwbare 
hosting aan voor de zakelijk 
gebruiker, standaard voorzien 
van automatische backups, 
uitgebreide statistieken en 
voorzien van de laatste 
antivirus en anti-spam 
software.

Cloud Server Hosting
Overal werken, waar u maar 
wilt. Met de cloud server 
hosting oplossing van 
hosting4u.nl kunt u direct aan 
de slag in uw eigen server 
omgeving. We stellen graag 
met u de gewenste 
configuratie samen.

Server Management
Uitbesteden van server 
diensten is een activiteit die 
bij hosting4u.nl professioneel 
wordt aangepakt. Door het 
beheer uit te besteden snijdt 
u in de kosten en blijven uw 
servers 24/7 up2date.

Consultancy 
Met gemiddeld meer dan 15 
jaar ervaring in de wereld 
van ICT service & advies 
biedt het consultancy team 
van hosting4u support op 
maat, rekening houdend met 
de specifieke wensen van  
opdrachtgever.

Met ons team van professionals staan we 24/7 
paraat en doen we ons uiterste best u als 
klant bij te staan in het up2date houden van 
uw online omgeving. Vanuit de datacenters in 
Haarlem, Schiphol en Doetinchem leveren we 
een stabiel netwerk en onze kantoren in 
Krommenie en Haarlem vormen een 
uitvalsbasis voor een landelijke dekking en 
real-time support. Voor de dienstverlening 
buiten onze landsgrenzen hebben we vaste 
afspraken gemaakt met enkele business 
partners om ook daar ter plaatse een snelle 
en adequate service te verlenen.

Directe service 
U kunt met uw vragen bij ons terecht 
door gebruik te maken van een ticket. 
Veelal reageren we binnen één uur. Maar 
ook kunt zelf eenvoudig uw webomgeving 
beheren door gebruik te maken van ons 
servicepanel. 

hosting4u.nl biedt een ruime keuze aan 
pakketten voor de zakelijke markt. “

hosting4u.nl
meer dan alleen webhosting…

In mei 2015 zijn alle diensten behorende bij 
DomeinEnZo.nl overgegaan naar Hosting4u.nl 
Business Solutions. De nieuwe eigenaar heeft 
hiermee haar dienstverlening uitgebreid naar 
de Benelux en Duitsland. Met deze nieuwsbrief 
ontvangt u van ons de laatste nieuwsupdate.
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Eindejaarsaanbieding 
Spamfilter-PRO

Laat uw e-mail professioneel filteren tegen spam.

Inkomende mail € 1,25 per domein
Inkomende en uitgaande mail € 1,75 per domein

prijzen zijn per maand, excl. 21% BTW.  Vanaf 250 domeinen hanteren 
wij extra staffelkorting.

Turbo Drive Z1
Webhosting pakket

€ 35 jaar

1 GB Schijfruimte
10 GB Dataverkeer p/m

10 Databases
10 E-mailadressen
1 Domein max.

Turbo Drive Z8
Webhosting pakket

€ 175 jaar

8 GB Schijfruimte
80 GB Dataverkeer p/m

80 Databases
80 E-mailadressen
8 Domeinen max.

Turbo Drive Z16
Webhosting pakket

€ 300 jaar

16 GB Schijfruimte
160 GB Dataverkeer p/m

160 Databases
160 E-mailadressen
16 Domeinen max.

Turbo Drive Z32
Webhosting pakket

€ 500 jaar

32 GB Schijfruimte
320 GB Dataverkeer p/m

320 Databases
320 E-mailadressen
32 Domeinen max.

Turbo Drive Z2
Webhosting pakket

€ 60 jaar

2 GB Schijfruimte
20 GB Dataverkeer p/m

20 Databases
20 E-mailadressen
2 Domeinen max.

Turbo Drive Z4
Webhosting pakket

€ 100 jaar

4 GB Schijfruimte
40 GB Dataverkeer p/m

40 Databases
40 E-mailadressen
4 Domeinen max.

Webhosting pakketten MKB

Webhosting pakketten MKB +

hierboven genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW

U wilt uw website altijd online. 
Bij ons is dat vanzelfsprekend!

Probeer nu Spamfilter PRO 30 dagen gratis!
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