
Wat houdt het 

Wordpress Care plan in?

WP Care Plan

Het Wordpress Care Plan is ontwikkeld voor klanten die volledige ontzorging willen. 
We nemen de website qua technisch beheer over, en zorgen ervoor dat alles blijft 
draaien. Dagelijks zorgen wij voor het updaten van de plugins en de software, en 
iedere maand is er ruimte om verdere verbeteringen door te voeren aan de websites. 
Of dit nu gaat om het vullen van de website, of om technische aanpassingen – 
waar de uren aan besteed worden staat de klant helemaal vrij en wordt per maand 
afgestemd.

Tevens checken we of dat de websites helemaal geoptimaliseerd zijn voor Google 
door middel van verschillende checks en audits. Door hier op bij te sturen wordt de 
investering in het Wordpress Care Plan op de lange termijn vanzelf terugverdiend.
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Voor wie is het?

Houd uw sites regelmatig bijgewerkt met dagelijkse back-ups en regelmatige 
verzorging van uw software en monitor uw uptime gegevens en zorg voor een 
gezonde bescherming van uw website. Daarnaast geniet u maandelijks van 1 uur 
ondersteuning indien gewenst.

De kleine lettertjes:

Bedragen worden per maand vooruit gefactureerd, zijn excl. btw en worden jaarlijks verlengd. Een overeenkomst 
wordt altijd afgesloten voor de termijn van 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

Herstelwerkzaamheden n.a.v. updates: deze zijn altijd voor onze rekening. Krijgen wij het niet opgelost, zetten wij 
een backup terug van vóór de updates (we maken altijd backups voordat we gaan updaten). In overleg met de 
klant kijken we dan wat we wel en niet kunnen updaten en of dat verantwoord is.

Wordpress Care Plan basis per site 
per maand

75,00/

Thema-, plug-in- en WP Core-updates - wekelijks

Cloudback-ups - dagelijks

Website aanpassingen of reparaties per maand – 1 uur

Sitebescherming door iThemes Security (Premium)

Uptime monitoring

Maandelijkse rapportages

Herstel van back-ups indien noodzakelijk



Wordpress Care Plan Plus per site 
per maand

149,00/

Thema-, plug-in- en WP Core-updates - wekelijks

Cloudback-ups - dagelijks

Website aanpassingen of reparaties per maand – 2 uur

Sitebescherming door iThemes Security (Premium)

Uptime monitoring

Maandelijkse rapportages

Herstel van back-ups indien noodzakelijk

Geavanceerde beveiliging (firewall- en malwarescans)

Geautomatiseerde site-/SEO-audits

Voor wie is het?

Houd uw sites regelmatig bijgewerkt met dagelijkse back-ups en regelmatige 
verzorging van uw software en monitor uw uptime gegevens en zorg voor een 
gezonde bescherming van uw website en zet goede stappen in een betere 
beveiliging en extra SEO voordelen voor uw website. Daarnaast geniet u maandelijks 
van 2 uur ondersteuning indien gewenst.

De kleine lettertjes:

Bedragen worden per maand vooruit gefactureerd, zijn excl. btw en worden jaarlijks verlengd. Een overeenkomst 
wordt altijd afgesloten voor de termijn van 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

Herstelwerkzaamheden n.a.v. updates: deze zijn altijd voor onze rekening. Krijgen wij het niet opgelost, zetten wij 
een backup terug van vóór de updates (we maken altijd backups voordat we gaan updaten). In overleg met de 
klant kijken we dan wat we wel en niet kunnen updaten en of dat verantwoord is.



Wordpress Care Plan Compleet per site 
per maand

299,00/

Thema-, plug-in- en WP Core-updates - dagelijks

Cloudback-ups - dagelijks

Website aanpassingen of reparaties per maand – 3 uur

Sitebescherming door iThemes Security (Premium)

Uptime monitoring

Maandelijkse rapportages

Herstel van back-ups indien noodzakelijk

Website bewerkingen of reparaties per maand – 2 uur

Geavanceerde beveiliging (firewall- en malwarescans)

Geautomatiseerde site-/SEO-audits

Core Web Vital Checks

Proactieve bewaking 

Woocommerce-ondersteuning

Google Analytics-integratie

Google Search Console configuratie

Voor wie is het?

Houd uw sites regelmatig bijgewerkt met dagelijkse back-ups en dagelijkse 
verzorging van uw software en monitor uw uptime gegevens en zorg voor een 
gezonde bescherming van uw website en zet goede stappen in een betere 
beveiliging en extra SEO voordelen voor uw website. Daarnaast geniet u maandelijks 
van 3 uur ondersteuning indien gewenst. Tevens zorgen wij ervoor dat uw website 
super snel blijft functioneren.

De kleine lettertjes:

Bedragen worden per maand vooruit gefactureerd, zijn excl. btw en worden jaarlijks verlengd. Een overeenkomst 
wordt altijd afgesloten voor de termijn van 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

Herstelwerkzaamheden n.a.v. updates: deze zijn altijd voor onze rekening. Krijgen wij het niet opgelost, zetten wij 
een backup terug van vóór de updates (we maken altijd backups voordat we gaan updaten). In overleg met de 
klant kijken we dan wat we wel en niet kunnen updaten en of dat verantwoord is.


