
PrestaShop webwinkel MARK-APP 
Algemene informatie 
Bent u op zoek naar een webwinkel (webshop) om uw producten aan te kunnen bieden op het 
internet, dan bent u bij MARK-APP aan het juiste adres. MARK-APP biedt een webwinkel als dienst 
(webwinkel op huurbasis). Deze webwinkel heeft alle benodigde functionaliteiten om als 
professionele webwinkel te dienen. Dit betekend voor u: 

• geen hoge aanschafkosten van de webwinkel; 
• geen lange ontwikkeltijden; 
• maar wel eventueel de mogelijkheid tot maatwerk. 

De webwinkel die MARK-APP biedt is gebouwd met het opensource webwinkel pakket PrestaShop. 
Als u zelf niet over de technische kennis beschikt om deze zelf in te richten of uw wenst graag 
persoonlijk telefonische support in het Nederlands dan bent u bij MARK-APP  aan het juiste adres. 
Wij zorgen dat de webwinkel wordt geinstalleerd op de door u gewenste domeinnaam op een van 
onze servers. Verder krijgt u bij het pakket een template naar keuze uit de template uit de add-on 
winkel van PrestaShop.com. Ook richten wij de winkel verder in met de gewenste verzend en 
betaald methodes mits deze beschikbaar zijn als functionaliteiten binnen de standaard PrestaShop 
omgeving. De PrestaShop webwinkel is standaard van alle gemakken voorzien voor u als webwinkel 
eigenaar. Ook is de webwinkel al voor een groot deel geoptimaliseerd voor zoekmachines zoals 
Google, MSN Search en Yahoo, zodat al uw producten van uw webwinkel goed vindbaar zijn. Als u 
meer wilt weten over PrestaShop neem dan een kijkje op de website PrestaShop.com. 

Pakket informatie 
MARK-APP biedt voor zijn webwinkel verschillende pakketten aan zodat er voor ieder bedrijf een 
passende oplossing mogelijk is. Naast de pakketten zijn de modules ook los verkrijgbaar. Bij elke 
webwinkel wordt een ontwerp op maat gemaakt.  

PrestaShop Business 
Dit is pakket is voor de startende webwinkel eigenaar en beschikt over de standaard functionaliteit 
die nodig is om een professionele webwinkel te hebben met een professionele uitstraling. Wel heeft 
dit pakket wat restricties in snelheid en support. U heeft altijd de mogelijkheid om uw pakket te 
upgraden naar een uitgebreider pakket. 

PrestaShop Business Advanced 
Gaat de webwinkel meer internet verkeer trekken of heeft u een erg uitgebreid assortiment dan is 
het aan te raden om een zwaarder pakket te nemen voor de webwinkel. Dit pakket beschikt over 
alle benodigde service wat betreft support en snelheid voor een wat geavanceerde webshop. Kiest u 
voor dit pakket dan wordt uw webwinkel op een eigen virtual server gezet. Dit garandeer meer 
snelheid. 

PrestaShop Business Professional   
Gaat de webwinkel erg veel internet verkeer trekken doordat er elke dag duizenden bezoekers op 
komen dan is het aan te raden om ons zwaarste standaard pakket af te nemen voor de webwinkel. 
Kiest u voor dit pakket dan wordt uw webwinkel op een eigen virtual server gezet. De beheer 
software op deze server geeft u de mogelijkheid om o.a. uw eigen e-mail adressen en subdomeinen 
te beheren. 
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Pakket overzicht
Business Business Advanced Business Professional

Prijs per maand 1 € 70,00 € 120,00 € 150,00
Setup kosten € 150,- € 250,- € 250,-
E-mailboxen 2 1 5 n.v.t.
Inclusief domeinnaam 3 1 1 1
Dataverkeer in GB 25 100 1000
Schijfruimte in GB 1 10 25
Support uren 4 4 6 8
Max template waarde 5 € 50,- € 150,- € 150,-
Backups ✓ ✓ ✓
SSL certificaat ✓ ✓ ✓
Eigen virtual server n.v.t ✓ ✓
Talen webshop 6 NL,EN NL,EN NL,EN

Server Specificatie 7
Processor n.v.t 1 CPU 2 CPU
Geheugen n.v.t 1024 MB 4096 MB
Control panel n.v.t n.v.t Plesk

1. Prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op een jaarlijkse betaling vooraf op factuur.  
2. Mogelijk om verschillende e-mailadressen aan te maken. Optie op meer e-mailboxen. 
3. Mogelijke domein extensies zijn: .nl, .com, .org, .be. Andere op aanvraag. 
4. Aantal support uren per jaar. Maximaal 2 uur per maand. Extra uren zullen op uurbasis verrekend worden. 
5. U heeft de mogelijkheid om zelf een template van deze waarde uit te zoeken van http://addons.prestashop.com die 

wij voor u installeren in uw webshop. Daarbij voegen wij uw logo in bij deze template. 
6. Andere talen op aanvraag. 
7. Indien van toepassing.
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