
Wordpress beheer voorwaarden 
Aangepast 29 september 2021 

Warenburg Media verzorgt het Wordpress systeembeheer van uw website. Om onduidelijkheden 
te voorkomen heb ik hier uiteengezet wat dit voor u en voor mij inhoudt.


Onder het beheer vallen: 

Het up to date houden van de core bestanden van Wordpress

Periodiek zijn er Wordpress core updates. Warenburg Media wordt daar via mail van op de hoogte 
gesteld en neemt de upgrades mee in de planning. Doorgaans zal dit binnen enkele weken 
gedaan worden.


Het up to date houden van het thema en plugins

Updaten van plugins en thema’s zal periodiek gedaan worden. Doorgaans gebeurt dit per website 
om de paar weken, tenzij er geen updates zijn.


Updates kunnen gedaan worden voor zover dit beschikbaar wordt gesteld door de ontwikkelaars 
van thema’s en plugins en het wel of niet aanwezig zijn van eventueel benodigde licenties*. 
Wanneer het thema en/of plugins niet langer ondersteund worden m.b.t. de nieuwste versie van 
Wordpress of wanneer de licentie* is verlopen, dan dient er naar een andere oplossing gekeken te 
worden of de licentie kan vernieuwd worden. De kosten hiervan vallen niet binnen het contract.


* Websites door Warenburg Media of derden gebouwd maken soms gebruik van plugins waarvoor
een licentie nodig is om deze up to date te kunnen houden. Meestal zijn deze 1 jaar geldig. Om de
updates voort te kunnen zetten dient u als klant zelf of via Warenburg media een nieuwe licentie
aan te schaffen.

Het verzorgen van backups

Het beheersysteem van Warenburg Media verzorgt maandelijkse backup. Indien ook de hosting 
bij Warenburg Media is ondergebracht gebeurt dit dagelijks. Het is mogelijk dat uw hosting 
eveneens frequentere backups verzorgt. In geval van calamiteiten kan daar dan op teruggegrepen 
worden.


Troubleshooting bij eventuele fouten na een upgrade

Warenburg Media kan traceren waar het eventueel fout gaat na een upgrade. Meestal zal de 
support van de desbetreffende plugin of thema ingeschakeld worden zodat men een oplossing 
kan aandragen. Krijgen we daar geen gehoor dan zal Warenburg Media zelf de fout trachten te 
herstellen. Actie die ondernomen dient te worden door een fout in een plugin of thema valt buiten 
het contract en zal in vooraf overleg op uurbasis worden doorberekend.


WERKWIJZE: 

- De website is geüpdatet en er gaat iets fout
- Warenburg media onderzoekt het probleem
- In overleg wordt gekeken naar een oorzaak en een oplossing
- Er wordt een kosten schatting gemaakt



- Indien er niet direct een oplossing mogelijk is en moet er bijvoorbeeld op een
update van een plugin gewacht worden, dan wordt er een recente backup
teruggezet totdat er een oplossing voorhanden is

Website gerelateerd advies


U kunt Warenburg Media altijd contacteren voor website gerelateerd advies.


Onder dit beheer vallen niet: 

Inhoudelijke en/of technische aanpassingen, uitbreidingen of 
veranderingen


Dit betreft structurele en/of inhoudelijke aanpassingen aan de website. Dit is uiteraard wel 
mogelijk maar valt buiten het contract.


Extra maatregelen met betrekking tot veiligheid van de website


Wanneer Warenburg Media de website bouwt komt deze met een standaard security plugin die 
Warenburg Media op de hoogte stelt in geval van verdachte activiteit op de website. Extra 
veiligheidsmaatregelen kunnen geïmplementeerd worden in overleg.


Aanpassingen of veranderingen genoodzaakt door het niet langer up-to-
date of beschikbaar zijn van plugins en/of templates

Het komt voor dat plugins en/of thema’s niet langer ondersteund worden waardoor mogelijk 
functionaliteit verloren gaat. In overleg wordt er gekeken naar een passende oplossing. Kosten 
van aanpassingen vallen niet onder het beheer omdat zij door derden veroorzaakt worden.


Vernieuwde van licenties van plugins

Soms was voor een plugin een betaalde licentie nodig. Meestal gelden deze licenties 1 jaar. 
Daarna komt de mogelijkheid tot updates te vervallen. Mocht er een update nodig zijn voor zo’n 
plugin, bijvoorbeeld door het niet langer correct functioneren, dan dient deze opnieuw aangekocht 
te worden.


Troubleshooting als gevolg van hack-aanvallen (2)


Wanneer Wordpress, het template en de plugins up to date* zijn wat betreft veiligheidsrisico’s is 
het risico om gehackt te worden zeer gering. Omdat deze software echter door derden is 
ontwikkeld en de server configuratie mogelijk buiten het beheer valt is Warenburg Media niet 
verantwoordelijk voor het ontstaan van beveiligingslekken.


Tevens is het mogelijk dat een hack veroorzaakt wordt via andere kanalen dan de website zelf 
zoals gebruikersaccounts met zwakke wachtwoorden (Wordpress, FTP, Google Search console 
etc.), malware op de PC etc. Warenburg Media is niet verantwoordelijk voor problemen ontstaan 
door veiligheidsissues van deze aard.




* De update frequency is om de paar weken. Soms volgen updates voor een enkele plugin
elkaar snel op en Warenburg Media update niet elke dag elke website. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor updates die direct gerelateerd zijn aan de veiligheid van de
website; daarvan krijgt Warenburg Media een melding en zal deze dan ook per direct
updaten!

Voor werkzaamheden die buiten dit beheer vallen staat een uurtarief van €50 exclusief 
btw.


Marcel van de Warenburg

Warenburg Media
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