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Tegenwoordig is een SSL-certificaat op uw website een must-have. Helemaal sinds Google 

websites met een SSL-certificaat beloont met een hogere ranking in de zoekresultaten. Maar wat 

is een SSL-certificaat precies en hoe kom je eraan? Switch Reclamebureau helpt u op weg. 

Een SSL-certificaat is een stukje techniek dat de verbinding tussen de bezoeker van uw website en 

uw website beveiligt aan de hand van een encryptie methode. Hiermee wordt er gezorgd dat de 

verbinding tussen bezoeker en website altijd veilig is en dat alle gegevens die worden uitgewisseld 

niet door andere mensen gestolen kunnen worden. 

Daarnaast werkt een SSL-certificaat ook als een verzekering. Aan een certificaat zit een verzekerde 

waarde gekoppeld. Dit is een garantiebedrag dat maximaal aan een website bezoeker wordt 

uitgekeerd, wanneer een certificaat wordt uitgegeven aan een onbevoegde partij, waardoor de 

bezoeker geld is kwijtgeraakt. Een soort inboedelverzekering dus.

Google stelt hoge eisen aan websites en één daarvan is veiligheid. Het hebben van een SSL-

certificaat is voor Google een randvoorwaarde daarvoor geworden. Zonder dit certificaat wordt 

uw website aanzienlijk lager in de zoekresultaten geplaatst en soms zelfs helemaal niet getoond. 

Naast een betere vindbaarheid op Google geeft een veiligheidscertificaat ook vertrouwen aan 

uw bezoekers, en dat zorgt ervoor dat uw conversie omhoog gaat. 

Beveilig uw website met een 
SSL-certificaat
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Switch Reclamebureau biedt drie soort SSL-certificaten. Afhankelijk van het soort website 

dat u heeft kunt u uw keuze daarin maken. Twijfelt u? Laat het ons weten en wij adviseren 

u vrijblijvend.

Instant SSL - voor websites die geen interactie hebben met bezoekers d.m.v. 

contactformulieren of verkooptransacties. 

Standaard SSL (EV) - Commerciële websites/webshops

Multi domein SSL (EV MDC) - Commerciële websites/webshops

SSL pakketten
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InstantSSL

Standaard multi domein SSL

€5,- per maand

€20,- per maand

Aantal domeinen   1 (www.domein.nl)

Verzekerd   Nee

Gratis heruitgifte private key   Ja

Bedrijfsnaam in browser   Nee

Aantal domeinen   1 (www.domein.nl)

Verzekerd   Ja, tot € 175.000,-

Gratis heruitgifte private key   Ja

Bedrijfsnaam in browser   Ja

Aantal domeinen   2 (www.domeinA.nl, www.domeinB.nl)

Verzekerd   Ja, tot € 175.000,-

Gratis heruitgifte private key   Ja

Extra domeinen toevoegen   Ja. Extra kosten: €8,- per domein per maand

Bedrijfsnaam in browser   Ja

Standaard SSL €10,- per maand
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Garantie bij SSL-certificaten 

De verzekerde waarde van een SSL-certificaat is het bedrag wat maximaal aan een eindgebruiker 

wordt uitgekeerd wanneer het SSL-certificaat wordt uitgegeven aan een onbevoegde partij, 

waarbij de eindgebruiker geld is kwijtgeraakt. De eigenaar van het certificaat is dus verzekerd in 

geval van claims van bijvoorbeeld websitebezoekers. De exacte voorwaarden voor het uitkeren van 

dit bedrag verschillen per leverancier*. 

Een voorbeeld situatie van de garantie

Een hacker vraagt een certificaat aan voor uw domein. Wij voeren de standaard validatie uit om 

te controleren of de aanvragende partij bevoegd is om het certificaat voor het bedrijf en voor 

het domein aan te vragen. De hacker kent iemand binnen het bedrijf en heeft diegene als 

contactpersoon opgegeven, waardoor ook de telefonische validatie met goed gevolg is afgerond. 

Hierdoor hebben wij niet door dat een hacker het certificaat bestelt. De hacker is een onbevoegde 

partij, omdat hij een certificaat voor jouw bedrijf heeft besteld, terwijl dit niet is toegestaan. 

Schade kan dan volgen uit het vervormen van het certificaat. Bijvoorbeeld doordat er een virus 

wordt geactiveerd, die bij websitebezoekers schade toebrengt aan hun computers. Het virus kan 

schade veroorzaken, waarvoor de houder van het domein aansprakelijk is. Je raakt dan geld kwijt 

omdat je de schade moet vergoeden. 

De leverancier van een certificaat garandeert dat het certificaat niet kan worden aangevraagd door 

een onbevoegde partij. Dit kunnen we garanderen omdat allerlei controles uit worden gevoerd. 

Mocht het toch zo zijn dat bovenstaand voorbeeld zich voordoet, dan wordt het genoemde bedrag 

vergoed aan de partij die schade heeft geleden.

* De leverancier van onze SSL-certificaten is Comodo, hun exacte voorwaarden zijn te vinden op 
https://switchreclamebureau.nl/files/ssl-voorwaarden.pdf. Het afhandelen en uitkeren van een vergoeding verloopt via Comodo.

Uitleg SSL-certificaten
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Gratis heruitgifte private key

Bij een SSL-certifi caat ontvangt u een private key. Deze is gekoppeld aan uw hosting. Mocht u bij 

een verhuizing van uw domeinnaam de private key kwijtraken, terwijl het certifi caat nog een tijd 

geldig is, dan wordt deze key gratis opnieuw geleverd. Het certifi caat kan gemakkelijk opnieuw 

geïnstalleerd worden, mocht dat nodig zijn. 

Extra domeinen toevoegen

Bij multi-domein certifi caten is het mogelijk om extra domeinen toe te voegen aan het certifi caat. 

Dit gebeurt tegen meerkosten, maar is vaak goedkoper dan een nieuw certifi caat aanschaff en. 

Samen bekijken we wat de beste optie voor u is. 

Bedrijfsnaam in browser

Bij de Standaard en Multi domein SSL-certifi caten worden uw Kamer van Koophandel gegevens 

gecontroleerd. Als de gegevens zijn goedgekeurd wordt het certifi caat geactiveerd. Vervolgens 

wordt uw bedrijfsnaam in de adresbalk van de webbrowser getoond. Dit zorgt voor meer 

vertrouwen bij de klant en garandeert een betere beveiliging.

Let op: Bij een Multi domein SSL wordt de naam van het overkoepelende bedrijf getoond. 

Wilt u de naam van de website tonen, dan moeten er losse SSL-certifi caten aangeschaft worden.
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De kleine lettertjes
• De prijzen van genoemde SSL-certificaten zijn maandtarieven met een standaard 

 minimale looptijd van 12 maanden. 

• Genoemde bedragen zijn excl. BTW., onvoorziene zaken en wijzigingen worden 

 berekend op basis van nacalculatie.

• De betaling een SSL-certificaat is 100% bij afname.

• SSL-certificaten dienen uiterlijk één maand voorafgaand aan het verstrijken 

 van de looptijd opgezegd te worden, anders worden deze automatisch verlengd.



Meer interessante producten?
Houd onze website in de gaten 

of meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op switchreclamebureau.nl
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