
1 Domeinnaam: €4,- per jaar 

 

Hostingpakketten: 

JM SiteHosting Small: 

- 1 domeinnaam (kosten niet inbegrepen) 

- Geen subdomeinen 

- Geen email / WP onderhoud 

- Geen backups 

- Gratis SSL Certificaat 

Prijs: €15,- per jaar 

JM SiteHosting Normal 

- 1 domeinnaam (kosten niet inbegrepen) 

- 5 sub domeinen 

- Email (5 mailboxen, 1,5gb per mailbox) OF WP onderhoud 

- Wekelijkse backups 

- Gratis SSL Certificaat 

Prijs: €40,- per jaar 

JM SiteHosting Large 

- 2 domeinnamen (kosten niet inbegrepen) 

- 15 sub domeinen 

- Email (5 mailboxen per domeinnaam, 3gb per mailbox) & WP onderhoud 

- Wekelijkse backups 

- Gratis SSL Certificaat 

Prijs: €80,- per jaar 

JM SiteHosting Xtreme 

- 5 domeinnamen (kosten niet inbegrepen) 

- Onbeperkt aantal sub domeinen per domeinnaam 

- Email (20 mailboxen, 5gb per mailbox) & WP onderhoud 

- Dagelijkse backups 

- Gratis SSL Certificaat 

Prijs: €175,- per jaar 

 

 

 

 



Uitbreidingen: (Alleen mogelijk in combinatie met een JM SiteHosting pakket) 

JM SiteMaintenance: 

- WP Onderhoud, geldig voor maximaal 2 domeinnamen (kosten niet inbegrepen) 

Prijs: €20,- per jaar 

JM SiteMaintenance Plus: 

- WP onderhoud, geldig voor maximaal 2 domeinnamen (kosten niet inbegrepen) 

- 1 keer per maand kleine aanpassingen aan uw website 

(denk aan teksten & afbeeldingen. Let op: Geen aanpassingen aan de vormgeving!) 

Prijs: €55 per jaar 

JM Email: 

- Email, geldig voor maximaal 1 domeinnaam (kosten niet inbegrepen) 

- (5 mailboxen, max 1,5gb per mailbox) 

Prijs: €20 per jaar 

(Extra mailboxen, 5 stuks + €12,50) 

(Extra opslag per 5 mailboxen + €15,-) 

JM SiteBackup Weekly 

- Wekelijkse backup van uw website, geldig voor maximaal 2 domeinnamen (kosten niet 

inbegrepen) 

Prijs: €15 per jaar 

JM SiteBackup Daily 

- Dagelijkse backup van uw website, geldig voor maximaal 2 domeinnamen (kosten niet 

inbegrepen) 

Prijs: €30,- per jaar 

 

 

 

 

Geüpdatet op: 21-11-2021 

Voor de meest recente versie zie: www.jornmeijs.nl/sitebuilder/hosting/ 

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

http://www.jornmeijs.nl/sitebuilder/hosting/

