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1. Samenvatting 

Met de Proximus Shared Web Hosting-dienst kan de Klant in alle veiligheid en met  een beperkte 

investering in hard-en software zijn website(s) publiceren. De Dienst host de website van de Klant op 

dezelfde fysieke server als de internetsites van andere Proximus-klanten. Proximus neemt hierbij de 

kosten op zich voor alle eenmalige en terugkerende investeringen in zeer performante 

computerapparatuur, infrastructuur, onderhoud en configuratie van de server, databack-up voor disaster 

recovery, een ultrasnelle internetverbinding, back-upbeveiliging, enz. 

De Klant kan kiezen tussen verschillende Dienstformules, afhankelijk van zijn specifieke behoeften qua 

schijfruimte, bandbreedte naar en van de site, type hostingplatform (Unix/Windows), database en 

andere functies (asp, asp.net, php, enz.). Bij elke formule zorgt Proximus voor de activering, de 

bewaking en het beheer van de serveromgeving, terwijl de Klant de volledige controle over en 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website behoudt. Voor elke formule biedt Proximus ook 

professionele technische ondersteuning. 

Om de Dienst nog verder af te stemmen op zijn bedrijfsbehoeften krijgt de Klant enkele opties 

aangeboden. Het type en aantal opties hangen af van de keuze van de Dienst zelf. 

Door de Proximus Shared Web Hosting-dienst te kiezen besteedt de Klant de hele infrastructuur om zijn 

website open te stellen voor het publiek uit, terwijl hij ze onder controle blijft houden via een 

controlepaneel en Service Level Agreements (SLA).
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2. De Dienst in een notendop 

De Dienst is verkrijgbaar in twee verschillende Dienstformules. Elke formule komt overeen met een reeks technische kenmerken, een aantal standaarddiensten 

en een gamma opties die de Klant kan aanvragen bovenop de gekozen formule. De onderstaande tabel biedt een overzicht van de inhoud en de opties van deze 

Dienstformules wat het hostingplatform, de diensten en de bijkomende functies betreft. 

 Cloud Sitebuilder Cloud  Web Start Cloud Web Advanced Cloud Web Plus Cloud Web Expert 

 Linux Linux Windows Linux Windows Linux Windows Linux Windows 

Aantal sites 1 1 5 10 20 

schijfruimte 100 MB 2GB 1GB 5GB 2GB 10GB 4GB 25GB 10GB 

Verkeer onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt 

Multihosting N N 5 10 20 

Max dedicated IP N N 1 2 4 

Domeinnaam*** 1 jaar gratis 1 domein gratis inbegrepen zolang het abonnement duurt 

Database 
N 

(=schijf-

ruimte) 
100MB 

(=schijf-

ruimte) 
250MB 

(=schijf-

ruimte) 
500MB 

(=schijf-

ruimte) 
1GB 

Opties en voorwaarden( *) zie volgende pagina. 
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Opties: 

• 1 GB schijfruimte voor MSSQL-database voor € 10/maand 
• 1 GB extra webschijfruimte voor € 10/maand (enkel verkrijgbaar op Web Expert) 
• Bijkomend IP-adres voor € 4/maand (enkel verkrijgbaar van Web Advanced tot Web 

Expert) 

**: Sitebuilder is gratis inbegrepen bij Becloud Web Start/Advanced/Plus en Expert. 

***: per contract 1 domein gratis inbegrepen (domein namen dienen apart besteld te worden) 

Het domein blijft gratis zolang het webhostingcontract niet wordt opgezegd. Als het webhostingcontract 

wordt opgezegd, moet voor de domeinnaam betaald worden. Voor meer info over de prijzen: surf naar 

http://www.proximus.be/dns (behalve voor cloud Sitebuilder, is het domein slechts één jaar gratis). 

De extensies voor de gratis domeinnamen zijn beperkt tot de volgende: .be, .eu, .nl, .com, .biz, .org, .info, .lu, 

.net.  

Om van de Dienst te kunnen genieten, moet de Klant een internetaansluiting hebben en een browser 

van het type IE 8, Firefox of Google Chrome (hogere versies mogelijk). Bovendien moet de firewall van 

de Klant verkeer via HTTP, HTTPS, DNS, SSH (poort 80, 8080, 443.22) toelaten.
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3.Dienstcomponenten 

3.1 Hostingplatform 

Elke Dienstformule kan aan de Klant worden geleverd op een Linux- of MS Windows- 

besturingssysteem. De Klant kan het platform kiezen dat het best aansluit bij zijn wensen of die van zijn 

webdesignspecialist. 

Windows ondersteunt hierbij doorgaans de meest gangbare databases (Access, dBase, DB2, Excel, 

enz.), MS SQL en ASP-pagina's. Linux van zijn kant ondersteunt de scripttalen PHP en PERL, en 

MySQL-databases. 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de functies die worden ondersteund en  de diensten die 

kunnen worden geleverd door beide besturingssystemen. 

 
Windows Linux 

Op IP en op naam gebaseerde hosting X X 

Domeinparking (alias op website) X X 

SSL-ondersteuning voor op naam gebaseerde websites via SSL- 

proxy 

X X 

SSL-ondersteuning voor op IP gebaseerde websites X X 

Aanmaak van CSR's X X 

• Self-signed SSL X X 

• Upload van door CA ondertekende certificaten X X 

• ASP-ondersteuning X  

ASP.NET 2.0 (3.5), 4-ondersteuning X  

CGI-ondersteuning  X 

PHP (5)-ondersteuning X X 

Python 2.2.3-ondersteuning  X 

ActivePerl 5.8.7.813-ondersteuning X  

Perl 5.8.1-ondersteuning  X 

FTP-toegang tot webspace X X 

FTP voor uploaden van webcontent X X 

Meerdere FTP-gebruikers per account X X 

Aanpasbare Default HTTP-docs X  
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Windows Linux 

WAP-ondersteuning 
 

X 

Beheer van MIME-types X X 

Beheer van Apache-handlers  X 

Hotlinkpreventie  X 

IP Deny  X 

Beveiligde directory's X X 

Beheer van virtual directory's X  

IIS-authenticatie en -autorisatie X  

Beheer van de websiteperformantie X  

Connectielimiet X  

Connectie-time-out X  

HTTP-keep-alive X  

Maximale bandbreedte X  

Automatische aanmaak van subdomeinen X X 

Logboekbeheer X X 

Raw Log Access  X 

Webgebaseerde filemanager X X 

MS SQL 2005 X  

My SQL 5.0.83, phpMyAdmin (2.11.11.3)  X 

Tools voor webdatabasebeheer via MyLittleAdmin 2,7 (volledige 

versie) 

X  

Beheer van databasegebruikers X X 

Beheer van databasehosttoegang  X 

DSN'en voor MS SQL, MySQL X  

Microsoft Access-ondersteuning X  

MS Access 2000 en latere versies (inclusief MS Access 2007) X  

 

 

 

Ondersteunde functies per besturingssysteem (niet noodzakelijk inbegrepen bij de gekozen 

Dienstformule) 
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De Shared Webhosting-infrastructuur maakt gebruik van Parallels Technology in de Proximus 

Datacenters, die zijn uitgerust met ultramoderne technologie waarmee Proximus kan inspelen op de 

klantenbehoeften: 

• Data Centers met ISO 27001-certificatie, die aan de meest recente vereisten voldoen; 
• aanzienlijke bandbreedte naar internet; 
• alle onderliggende infrastructuur wordt geback-upt door Proximus. 

kwaliteitsvolle supportteams, processen en systemen vullen de infrastructuur aan als volgt: 

• toepassing van ITIL-procedures voor het beheer van de voorgestelde oplossing; 
• geavanceerde bewaking van de servers, beveiligde connectiviteit en applicaties; 
• permanente verbetering van de datacenterdiensten door experts die bekwaam zijn in 

verschillende domeinen; 

• strikte veiligheidsmaatregelen op basis van robuuste systemen en procedures en constante 

opsporing van zwakke punten in de beveiliging. 

3.2 Diensten 

3.2.1Activering 

De Klant bestelt de Dienst door de passende Bestelbon volledig ingevuld en ondertekend aan 

Proximus te bezorgen via zijn Account Manager of een ander officieel verkoopkanaal van Proximus. 

Daarbij moet hij alle gevraagde informatie verstrekken en alle gewenste opties aanvinken. 

Bestellingen kunnen ook online worden ingevoerd via de onlinewebshop van Proximus (activering 

binnen enkele minuten bij bestaande Proximus-klanten). 

Indien deze bestelling betrekking heeft op een andere bestelling van een datacenterdienst, bv. VPS 

Business of DNS, mag de Klant beide volledig ingevulde en ondertekende Bestelbonnen tegelijk naar 

Proximus sturen, die ze tegelijkertijd zal behandelen. In dergelijk geval zal Proximus de Klant informeren 

zodra alle elementen zijn geleverd. 

Als de Bestelbon  de naam vermeldt van  een bestaand of een nieuw door Proximus gehost domein 

waarvan de Klant eigenaar is, levert Proximus de domeinnaam en koppelt zij hem onmiddellijk aan 

de nieuw bestelde website, die dan enkel een pagina 'in opbouw' zal bevatten. 

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van maximaal vijf werkdagen voor de 

uitvoering van de bestelling. Zodra de bestelling is verwerkt, stuurt Proximus een e-mail naar de 

technische contactpersoon die wordt vermeld in de Bestelbon van de Klant. Deze e-mail bevestigt dat 

de Dienst is geactiveerd en bevat de URL van het selfmanagementportaal van de Klant met de ermee 

overeenstemmende combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ook de opties die de Klant heeft aangeduid op de Bestelbon worden meegeleverd. Als ze nog niet 

standaard beschikbaar zijn, kan de Klant ze zelf activeren via het selfmanagementportaal. 
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Opties die de Klant niet heeft geselecteerd op de Bestelbon kan hij ook later bestellen. Daarvoor moet 

hij een nieuwe Bestelbon invullen. Het leveren van deze optie verloopt volgens dezelfde.procedure 

als de eerste levering en wordt bevestigd via een gelijkaardige e-mail. Hetzelfde geldt voor upgrades 

en/of downgrades. 

De Klant kan ook bellen naar de Corporate Service Desk op het gratis nummer 0800 23 452 voor 

bestellingen/upgrades/downgrades. 

3.2.2Verhuizing, toevoeging en wijzigingen 

De Klant kan administratieve wijzigingen  aanvragen via webservices@proximus.com  waar ze zullen 

worden behandeld binnen vijf werkdagen. Hij kan de volgende wijzigingen aanvragen: 

• reset van het wachtwoord; 
• wijziging van het e-mailadres van een contactpersoon; 
• wijzigingen van de DNS administrator voor de Whois-informatie. 

Alle andere wijzigingen betreffende hosting kan de Klant zelf uitvoeren via het selfmanagementportaal. 

Back-up- en restoreacties op de website van de Klant worden ook uitgevoerd via het 

selfmanagementportaal en vallen daarom uitdrukkelijk buiten de 

verhuizing/Toevoeging/wijziging-procedure. 

3.2.3Service Desk 

De Proximus Service Desk fungeert als Single Point of Contact (SPOC of enig aanspreekpunt) voor 

de Klant om problemen betreffende de beschikbaarheid van en de toegang tot de Dienst af te handelen. 

Hij is telefonisch en via e-mail bereikbaar. 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens van de Service Desk van Proximus 

Als hij belt naar de Service Desk, geeft de Klant de identiteit (d.i. de URL) op van de website 

waarvoor hij belt. 

De Service Desk registreert de aanvraag of de incidentmelding van de klant in het 

troubleticketingsysteem, documenteert ze nauwkeurig en stuurt ze naar het juiste supportteam. 

Daarna bevestigt hij aan de Klant dat het incident werd geregistreerd en geeft hij hem het 

troubleticketnummer. Dit nummer geldt als enige identificatie van het incident tijdens de volledige 

supportprocedure. De Klant gebruikt dit nummer voor al zijn verdere contacten met de Service Desk. 

 

Telefoonnummer 
 

0800 23 452 (België) 

+32 (2) 8199732 (internationaal) 

Dienstrooster Ma-vr: 9.00 – 20.00 uur 

Za: 10.00 –18.00 uur 

E-mail Business.Support@proximus.com 
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3.2.4 Monitoring 

Proximus neemt de nodige maatregelen om internetgebruikers 24 uur per dag en zeven dagen op 

zeven toegang te bieden tot de server van de Klant en zal streven naar een beschikbaarheidsgraad 

van 99,9% per maand voor de servers waarop de website is gehost. Dit percentage houdt geen 

rekening met de vereiste onderbreking voor het onderhoud van de server(s) en met gevallen van 

overmacht. 

Proximus bewaakt 24 uur per dag, zeven dagen per week alle technische componenten die 

verband houden met de levering van de Dienst. Indien nodig voert Proximus proactief interventies uit 

om de beschikbaarheid en de performantie van de Dienst te garanderen. 

Dergelijke interventies kunnen verband houden met incidenten die zich voordoen in de infrastructuur 

of kunnen deel uitmaken van het capaciteitsbeheer dat moet worden uitgevoerd om de Dienst in zijn 

totaliteit op een aangepast niveau te houden. 

3.2.5 Back-up voor disaster recovery 

Standaard voorziet de Dienst om de 24 uur in een back-up van de serverplatforms voor disaster 

recovery. 

De timing van de back-up en restore van de websites van de Klant moet worden beheerd door de Klant 

zelf. Daarvoor wordt hem een selfserviceportaal aangeboden. 

Standaard worden de door de Klant geplande back-ups lokaal uitgevoerd. Dat betekent dat de data 

op de hostingservers blijven staan en dat ze zijn inbegrepen bij de berekening van het schijfvolume 

van de Dienst van uw Klant. 

Indien de Klant een remote en/of offsiteback-up wil uitvoeren, moet hij zijn eigen back- upprocedure 

creëren. De Klant kan hierbij het FTP-protocol gebruiken voor de overdracht van zijn bestanden. 

3.2.6 Statistieken 

De Klant ontvangt een tool om statistieken over het gebruik van zijn website te trekken en het aantal 

hits op zijn website te meten. Deze bevatten nuttige informatie zoals welke pagina's worden 

bezocht, waar de bezoekers vandaan komen, enz. De rapporten zijn rechtstreeks toegankelijk via het 

selfmanagementportaal van de eindgebruiker. 

• De statistieken worden aangemaakt door de AWSStats-tool (zowel op Linux als op Windows). 
De gecreëerde rapporten bevatten het volgende: 

• aantal bezoekers en aantal unieke bezoekers; 
• duur van de bezoeken en laatste bezoeken; 
• geauthenticeerde gebruikers en laatst geauthenticeerde bezoeken; 
• dagen van de week en piekuren (pagina's, hits, KB voor elk uur en elke dag van de week); 
• domeinen/landen van host visitors (pagina's, hits, KB, 269 domeinen/landen gedetecteerd, 

GeoIp-detectie); 
• hostlijsten, laatste bezoeken en lijst met ‘unresolved IP-addresses’; 
• meest bekeken pagina's, toegangs- en afsluitingspagina's; 
• bestandstypes; 
• statistieken m.b.t. webcompressie (voor mod_gzip of mod_deflate); 
• gebruikt besturingssysteem (pagina's, hits, KB voor elk OS, 35 OS gedetecteerd); 



 

Proximus NV van publiek recht 

Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 Pagina 11 van 15 

• gebruikte browsers (pagina's, hits, KB voor elke browser en elke versie (web-, WAP-, Media- 
browsers: 97 browsers, meer dan 450 bij gebruik van library file 'browsers_phone.pm'); 

• bezoeken van robots (319 robots gedetecteerd); 
• wormaanvallen (5 wormfamilies); 
• zoekmachines, trefzinnen en trefwoorden gebruikt om uw site te vinden (de 115 bekendste 

zoekmachines werden gevonden, bv. Yahoo, Google, Altavista, enz.); 
• HTTP-fouten (Page Not Found met laatste referentie, ...); 
• andere  gepersonaliseerde  rapporten  gebaseerd op  URL,  URL-parameters,  referentieveld 

voor verschillende/marketingdoeleinden; 
• aantal keer dat uw site werd toegevoegd aan de favoriete sites; 
• schermgrootte (er moeten om enkele HTML-tags worden toegevoegd aan de indexpagina); 
• ratio van browsers met ondersteuning van: Java, Flash, RealG2 reader, Quicktime reader, 

WMA reader, PDF reader (er moeten enkele HTML-tags worden toegevoegd aan de 
indexpagina); 

• clusterrapport voor 'load balanced servers ratio'. 

3.2.7 Selfserviceportaal 

Bij de activering van de Dienst geeft Proximus de Klant de URL, een login en een wachtwoord voor een 

selfmanagementportaal. Via dit portaal kan de Klant administratieve taken uitvoeren, basiswijzigingen 

aanbrengen aan een contract, gratis opties activeren, enz. 

De Klant kan er ook een aantal vooraf gedefinieerde webapplicaties mee installeren met gangbare 

functies zoals blogging, contentmanagement, etc. Enkele voorbeelden1: 

• Drupal 
• Joomla 
• Sitebuilder 
• Dotnetnuke 

Als  hij  dergelijke  applicaties  installeert,  dient  de  Klant  voor  de  nodige  licenties  en  voor technische 

ondersteuning te zorgen. Proximus biedt geen applicatieniveau ondersteuning. 
 

1  Proximus mag nieuwe applicatietemplates toevoegen aan de bovenstaande lijst. De Klant kan de 

recentste lijst ophalen via het selfmanagementportaal. 

3.3 Add-ons 

De ondersteunde add-ons worden per Dienstformule vermeld in hoofdstuk 2. In de onderstaande lijst 

vindt u meer details over de belangrijkste functies en opties in die tabel: 

• Perl: scripttaal voor het creëren van dynamische webpagina's. 
• PHP: scripttaal voor het creëren van dynamische webpagina's. 
• Domeinparking: hiermee kunt u verschillende domeinnamen koppelen aan 

dezelfde website (bv. de hoofdpagina). 

• MS Access: de mogelijkheid een MS Access-database te installeren op het platform. 
• Multi Hosted (sub)domains: daarmee kunt u meerdere websites hosten met 

één hostingabonnement. 

• Directorybeveiliging: om een gedeelte van de hostingquota en de website 
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voor te behouden voor toegang via internet door enkel de gebruikers die de 

juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. 

• MySQL (Unix)/SQL Server ('MS SQL' Windows): MySQL is een 

opensourcesysteem om databases te beheren met de SQL-taal (Structured 

Query Language). SQL is de meest gangbare taal om data op te halen en 

bij te werken en om een database te beheren. SQL wordt op ruime schaal 

gebruikt om zijn snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MySQL-databases 

worden geïnstalleerd op dezelfde server als de hosting, d.w.z. dat alle DB-

groottes worden meegerekend in de totale hostingquota. MS SQL-

databases worden opgeslagen op een afzonderlijke server en hebben 

afzonderlijke quota zoals vermeld. 

• ASP.NET-platform: ASP.NET is een ontwikkelingsplatform dat aan 

ontwikkelaars diensten levert voor het creëren van geavanceerde 

applicaties. Bestaande ASP-applicaties kunnen worden uitgebreid en 

verbeterd met behulp van ASP.NET-extensies. ASP.NET is gratis en 

beschikbaar voor alle klanten die gebruikmaken van Windows. 

• ODBC-link: ODBC (Open Database Connectivity) is een Application 

Programming Interface (API) die toegang biedt tot een database. Via een 

ODBC-link kan een applicatie toegang krijgen tot data in Access-, Dbase- of 

zelfs Excel-databases. 

• Cron jobs: hiermee kunnen op uw Linux-webhosting een of meer scripts 

worden geïnstalleerd die automatisch zullen worden uitgevoerd om de 

minuut, om het uur, dagelijks, wekelijks of maandelijks (te kiezen door de 

administrator). 

• SiteBuilder-optie: een applicatie (wizard) waarmee niet-specialisten snel 

websites kunnen creëren. 

• MS Access: laat toe via FTP  MS  Access-databases (mdb-bestanden) te 

importeren (uploaden) naar de hostingruimte, waar ze kunnen worden 

geraadpleegd via ODBC en ASP. 

• Alleen  de volgende opties kunnen  worden  aangevraagd door de Klant  

bovenop de gekozen Dienstformule. Alle andere zijn enkel verkrijgbaar als 

onderdeel van een hogere Dienstformule. 

• Publieke IP-adressen 
• Bijkomende MS SQL-schijfruimte (enkel Windows-hosting) 
• Bijkomende hostingruimte (enkel bij Proximus Web Expert Linux en Windows) 
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4. Specifieke voorwaarden 

 

4.1ALGEMENE INFORMATIE 

4.1.1 Deze Specifieke Voorwaarden 

vormen een aanvulling bij de Algemene 

Voorwaarden en deze Contractuele 

Dienstbeschrijving. Zij bevatten de rechten 

en verplichtingen van Proximus en de 

Klant met betrekking tot de levering van 

de Dienst die in dit document wordt 

beschreven. 

4.2 CONTRACTPROCEDURE 

4.2.1.Proximus kan enkel de website van 

de Klant hosten en beschikbaar stellen op 

internet zodra de domeinnaam van de 

Klant is geregistreerd bij de bevoegde 

instanties en Proximus daarvan in kennis 

werd gesteld. Indien de Klant de 

registratie van zijn domeinnaam heeft 

toevertrouwd aan Proximus moet  er een 

afzonderlijke domeinnaamovereenkomst 

worden ondertekend tussen de Partijen. 

Proximus zal hem op de hoogte stellen 

van het resultaat van zijn aanvraag. 

4.2.2. Indien de Klant zijn 

domeinnaam heeft aangekocht bij 

Proximus en zijn sharedhosting 

overeenkomst opzegt, wordt de 

domeinnaamovereenkomst niet 

automatisch ook opgezegd. De Klant 

moet voor beide diensten een 

afzonderlijke opzeggingsprocedure 

opstarten. 

4.2.3 In tegenstelling tot artikel 2.2.2. van 

de Algemene voorwaarden, gaat de 

Overeenkomst in voor onbepaalde duur. 

Indien één van de Partijen de 

Overeenkomst wenst te beëindigen, kan 

zij dit gelijk wanneer via een aangetekend 

schrijven naar de andere Partij. De 

opzegging treedt dan in werking ten 

laatste 30 dagen na ontvangst van het 

aangetekende schrijven door de andere 

Partij. 

4.3 UITSLUITINGEN 

4.3.1 De elementen en de data, inclusief 

de software, HTML-pagina's en updates, 

die de Klant op zijn website plaatst, en de 

ingevoegde hyperlinks naar andere 

websites vormen de inhoud van de 

website van de Klant. 

De Klant is en  blijft als enige aansprakelijk 

voor de inhoud van zijn website. De Klant 

garandeert dat deze inhoud geen inbreuk 

vormt op de intellectuele 

eigendomsrechten en/of andere rechten 

van derden, en de openbare zeden, de 

openbare orde, eventuele gedragscodes 

of andere wettelijke normen niet schendt. 

De Klant garandeert ook dat de software 

en de bestanden die hij aflevert virusvrij 

zijn. 

4.3.2. Indien de website van de Klant de 

internetgebruikers de mogelijkheid biedt 

betalingen uit te voeren of transacties af  

te sluiten zoals de aankoop van goederen 

en diensten, zal Proximus worden 

beschouwd als derde partij in de relatie 

tussen de Klant en voornoemde 

gebruikers. De Klant moet Proximus 

vrijwaren tegen iedere actie of eis van 

derden of gebruikers in verband met de 

afsluiting of de uitvoering van dergelijke 

transacties en/of betalingen. 

4.4 VERPLICHTINGEN VAN DE 

PARTIJEN 

4.5.1. Proximus behoudt zicht het recht 

voor om gedurende de looptijd van  de 

overeenkomst onder alle 

omstandigheden en zonder voorafgaande 

kennisgeving de kenmerken van de 

hosting van de website van de Klant te 

wijzigen. Indien er wijzigingen worden 

aangebracht, doet Proximus al het 

mogelijke om het niveau van de Dienst 

niet te verminderen. 

4.5.2. Proximus stelt de Klant tijdig in 

kennis van acties die een impact kunnen 

hebben op de Dienst (schorsingen, 

kwaliteits- verminderingen, enz.) via het 

e-mailadres dat de Klant heeft vermeld 

op de Bestelbon en/of via het 

selfmanagementportaal van de Dienst. 

 4.5.3 Proximus host de website van de 

Klant in een beveiligde omgeving. 

Proximus behoudt zich het recht voor het 

juiste beveiligingsniveau daarvoor te 

bepalen. De Klant geeft Proximus de 

toestemming indien nodig proactief 

wachtwoorden en beveiligingsregels aan 

te passen. Proximus dient de Klant zo snel 

mogelijk via e-mail op de hoogte te stellen 

van dergelijke aanpassingen. 

4.5.4. Wat de beveiliging van de website 

en de bestanden van de Klant betreft 

(systemen met voorwaardelijke toegang, 

wachtwoorden, ruimte voorbehouden 

voor bepaalde gebruikers, enz.), is 

Proximus enkel gebonden door een 

middelenverbintenis. Proximus kan in 

geen geval aansprakelijk worden gesteld 

voor de gevolgen, meer bepaald voor 

welke schade ook, die te wijten is aan het 

feit dat de beveiliging, de vertrouwelijkheid 

en/of de integriteit van data, transacties 

of betalingen in gevaar worden gebracht 

als gevolg van een inbreuk op de 

beveiliging door eender welke persoon 

(met uitzondering van de medewerkers 

van Proximus). 

4.5.5. De Klant erkent en aanvaardt dat de 

hosting van zijn website een 

standaarddienst is die niet is ontworpen 

om expliciet aan zijn behoeften tegemoet 

te komen. Bijgevolg kan Proximus niet 

aansprakelijk worden gesteld omdat de 

hosting van de website van de Klant niet 

overeenkomt met wat hij als doel voor 

ogen had. 

4.5.6. De Klant dient Proximus binnen 48 

uur via het selfmanagementportaal op de 

hoogte te stellen van elke wijziging van 

zijn e-mailadres. 

4.5.7. De Klant dient alle nodige 

maatregelen te nemen om het hoofd te 

bieden aan gebeurtenissen die het verkeer 

op zijn website plotseling kunnen doen 

toenemen. Dergelijke maatregel kan 

bijvoorbeeld een upgrade van de 

Dienstformule of overschakeling naar een 

dedicatedhostingdienst zijn. 

 4.5.8 Wat de beveiliging van  de website 

en bestanden van de Klant betreft, is enkel 

de Klant aansprakelijk tegenover derden. 

Indien nodig dient de Klant een passende 

verzekeringspolis af te sluiten om deze 

aansprakelijkheid en de risico's die zijn 

verbonden aan het gebruik van en de 

toegang tot zijn website te dekken. 

4.5.9. De Klant is verantwoordelijk voor de 

wachtwoorden die hem door Proximus 

werden gegeven. Telkens wanneer er een 

login en een wachtwoord worden 

gebruikt, is alleen de Klant aansprakelijk. 

De Klant is ook verantwoordelijk voor het 

beveiligen van de aan hem gegeven 

wachtwoorden. 

4.5.10 Shared hosting laat toe dat er 

programma's worden gebruikt die 

rechtstreeks of onrechtstreeks 

uitvoerbaar zijn via de CGI-norm. Deze 

scripts vereisen veel meer 

systeemresources dan normale pagina's. 

De Klant kan zijn eigen scripts creëren en 

uitvoeren op zijn eigen hostingaccount. 

Het gebruik van deze mogelijkheid moet 

binnen redelijke grenzen blijven. 

De scripts mogen de configuratie of 

performantie van de server of andere 

hardware niet verstoren. Indien de scripts 

te veel vermogen van de server vergen en 

de goede werking ervan in gevaar 

brengen, behoudt Proximus zich het recht 

voor de uitvoering van bepaalde scripts of 
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de hosting van de website van de Klant te 

schorsen. 

In dergelijke gevallen zal aan de Klant 

worden gevraagd in te tekenen op een 

Proximus Dedicated Hosting-dienst of op 

VPS Business. 

4.5.11 Alleen de Klant is aansprakelijk 

tegenover andere eigenaars van websites 

die worden gehost op een server van 

Proximus. Hij dient Proximus te vrijwaren 

tegen vorderingen van deze derden voor 

schade die ze leden of problemen die ze 

ondervonden zoals, maar niet beperkt tot, 

onderbrekingen van of problemen met de 

toegang tot hun website(s),  als  gevolg  

van  een  fout  of een gebrekkige werking 

van één van de elementen van de inhoud 

van de website van de Klant die werd 

geleverd door de Klant (meer bepaald een 

virus, een bug of een fout in een deel van 

de software of van een bestand). 

4.5.12. De inhoud van de website van de 

Klant moet bereikbaar zijn vanaf de 

onthaalpagina (geen verborgen 

bestanden). Alle gegevens (foto’s, teksten, 

animatie, …) moeten gelinkt zijn met 

HTML-pagina’s. 

De Dienst heeft enkel betrekking op de 

hosting van de website van de klant. Hij 

mag onder geen beding worden gebruikt 

om andere IT-data dan de website van de 

Klant op te slaan. 

 4.5.13 De Klant geeft Proximus de 

toelating om voor reclamedoeleinden of 

voor informatie aan derden zijn naam op 

te nemen in de lijst van Klanten die een 

beroep hebben gedaan op de diensten 

van Proximus om hun website te hosten 

en om aan derden schermafdrukken 

(waarvoor geen beperkte toegang is) te 

geven van de website van de Klant ter 

illustratie van de resultaten. 

4.5.14. De Klant gaat ermee akkoord dat 

hij zich moet houden aan de 'Proximus 

Acceptable Use Policy'. 
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5. Bijlage 1: Standaardwijzigingen 

Dit product wordt geleverd met een uitgebreide reeks selfmanagementopties 

waarmee de Klant zelf de meeste standaardwijzigingen kan uitvoeren: 

• back-up/restore; 
• een webserver starten/stoppen/re-imagen; 
• een domeinnaam koppelen aan zijn webhosting; 
• applicaties installeren/verwijderen. 

Standaardwijzigingen waarvoor de klant contact moet opnemen met Proximus zijn: 

• wijziging van het e-mailadres of de standaardcontactpersoon aan de kant van 
de Klant; 

• reset van een wachtwoord. 

 


