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Uw website en e-mail on line met Spin in het Web

Spin in het Web is gespecialiseerd in het beschikbaar maken van de websites en e-mail
van verenigingen en stichtingen. Dat merkt u aan alle facetten van onze webruimte:

Spin in het Web - Webruimte voor verenigingen en stichtingen:


De website en e-mail van uw organisatie beschikbaar op internet.



Inclusief een programma voor het bouwen en onderhouden van uw website.



Efficiënt en zonder onverwachte kosten communiceren via de webruimte.



Gereduceerde tarieven (vanaf 8,25 inclusief BTW).



Een eigen domeinnaam.



Een onbeperkt aantal e-mailadressen en e-mailnieuwsbrieven



Geen harde limieten op het aantal bezoekers of berichten.



Solide techniek op professioneel beheerde servers.



Actieve ondersteuning, zelf bij problemen met uw eigen website.

Uw website:


Eenvoudig en zonder extra kosten een website bouwen en onderhouden
Geen technische kennis vereist!



Binnen een paar werkdagen on line met uw eigen minisite voor € 79,-



Laat ons een website bouwen – Snel en in passende vormgeving



Maak zelf een website en publiceer hem met FTP.

Overstapservice: tegen een gering bedrag zetten wij uw bestaande website en instellingen
over.



Uitgebreide beheerwebsite, webhulpjes voor op uw site
Statistieken, opties, logbestanden, nieuwsbrieven

Tarieven voor verenigingen en stichtingen:
Met een NL-domeinnaam: jaarabonnement: € 99,00 inclusief BTW
Tarief op basis van jaarabonnement en automatische incasso.

Met een EU, BE, DE, COM, NET, ORG of INFO-domeinnaam: € 114,00 inclusief BTW
zie

SPININHETWEB.NL
voor alle details

Spin in het Web biedt sinds 2000 betaalbare webruimte voor verenigingen, stichtingen en kleine
ondernemingen. We regelen uw domeinnamen en zorgen dat uw website en e-mailadressen bereikbaar zijn. Als
webmaster kunnen we ook de hele techniek overnemen, zelfs rond het plaatsen van nieuwe inhoud. Dit alles
tegen lage, vaste jaarbedragen. Daarnaast bouwen wij graag datagebaseerde websites, zoals webwinkels en
klantbeheer, en werken we altijd wel aan een eigen project. Spin in het Web is een eenmanszaak waaruit het
hart niet verdwenen is: onze persoonlijke en betrokken ondersteuning wordt erg gewaardeerd door onze
klanten. We zullen doen wat we kunnen om u te helpen.
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