
WORDPRESS 

MALWARE SERVICE

BEKIJK HIER WAT WIJ LEVEREN ALS ONDERDEEL VAN DEZE SERVICE:

Wat is inbegrepen in onze WordPress Malware Service

Onze infectiespecialist voert een gedetailleerde scan uit van al uw website-

bestanden om geïnfecteerde bestanden te isoleren. Deze scan zal ook eventuele 

schadelijke bestanden ontdekken die niet op uw site zouden moeten staan. 

Alle geïnfecteerde bestanden worden van de site verwijderd en met u gedeeld.

Gedetailleerde websitescan

WordPress is een populaire software die 25% van de online sites voor zijn rekening 

neemt. Het is belangrijk om te beschermen tegen hackers. We zullen een 

gedetailleerde beveiligingsaudit op uw site uitvoeren om ervoor te zorgen dat u 

over preventie beschikt en de beveiligingslekken ontdekt.

Volledige site beveiligingsaudit

Uw database is de sweet spot van al uw opgeslagen website-inhoud. Uw database 

kan een belangrijk doelwit zijn voor hackers om uw website binnen te dringen en 

te infecteren. Onze WordPress Malware Removal Service zorgt ervoor dat uw 

databasegebied schoon en veilig is.

Database opschonen

Deze twee bestanden vormen het hart van uw WordPress-site. Hackers krijgen 

graag hun kwaadaardige code in deze bestanden om uw hele site te infecteren. 

Onze infectiespecialist zal een gedetailleerde audit van deze bestanden doen en 

ervoor zorgen dat ze schoon en veilig zijn.

.htaccess & wp-config Audit

hierbij verwijderen wij elk jaar alle 

malware van uw website*

minimale looptijd 24 maanden*

JAARLIJKSE MALWARE VERWIJDER SERVICE NU SLECHTS

19,00€
per maand
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Het is van cruciaal belang dat u te allen tijde beveiliging heeft. Deze stap is 

essentieel om ervoor te zorgen dat u veilig blijft. Onze infectiespecialist zal het 

hoogste niveau van bescherming voltooien door een beproefde en vertrouwde 

beveiligingsplug-in te installeren die uw site veilig zal bewaken.

Beveiligingsverbeteringen

Een veelvoorkomend aanvalspunt op WordPress is om het wp-login.php-bestand 

keer op keer te hameren totdat ze binnenkomen of de server sterft. Elke 

geprobeerde poging is een verzoek aan de server die de zaken vertraagt. Onze 

Infectiespecialist zal uw site hiertegen beschermen.

Brute Force Preventie

Sommige infecties kunnen online een zwarte lijst ( blacklist ) van uw website 

veroorzaken. Dit betekent dat wanneer mensen uw site proberen te bezoeken, 

ze worden gewaarschuwd dat de inhoud schadelijk is en hen aansporen om niet 

verder te gaan. We zullen dit verwijderen als onderdeel van onze WordPress 

Malware Removal-service.

Blacklist verwijderen

Onze garanties

Je betaald enkel een eenmalig tarief

Lossen wij het niet op, dan betaal je niets

Je opdracht wordt onmiddellijk toegewe-

zen aan ons team en direct onderzocht

Onze specialisten proberen uw probleem 

daardoor zo spoedig mogelijk op te lossen

Na de werkzaamheden leggen wij u uit 

wat wij hebben gedaan middels een 

rapportage

Wij leveren een rapport met het bewijs 

dat uw site schoon is

Als u op de zwarte lijst staat ( blacklist ), 

zorgen wij ervoor dat deze ook wordt 

verwijderd


