
Hosting en domeinnaam bij Versio

Het voordeel van zelf registreren is, dat alles op jouw naam staat. Je bent daarmee onafhankelijk 
van de bouwer van je website, en kunt dus gemakkelijk een nieuwe website laten installeren of van 
hosting provider wisselen... mocht je dat een keer willen.

Bovendien mag je bij Versio meerdere domeinnamen en websites binnen je pakket hebben. Je 
betaalt dan alleen voor de extra domeinnaam (nog geen 5 euro per jaar voor een .nl naam). Leuk 
voor een speciaal product of bijzondere actie!

Met deze handleiding moet het lukken!
Aan het eind van aanmelding en registratie krijg je een mail van Versio met al je gegevens. Als je 
deze naar me doorstuurt (marjet@bizzka.nl) kan ik verder alles voor je regelen!

Aanmelden

1. Ga naar de website om je aan te melden.

Ga naar http://versio.nl/?pa=2919xcayg

Klik bij Webhosting op: Bekijk de pakketten.

http://versio.nl/?pa=2919xcayg
mailto:marjet@bizzka.nl


2. Pakket kiezen

Kies het pakket en klik op: Bestellen.

Voor een normale website is het starter-pakket ruim voldoende!



3. Aanmelden als klant
Meld je aan als nieuwe klant; vul je gegevens in...

... en klik op: Volgende stap.

Je krijgt nu je gegevens te zien.

Controleer de gegevens en klik op: Voltooi aanmelding



4. Hosting pakket bevestigen

Bepaal de looptijd (begin eens met 12 maanden) 
en klik op: Volgende stap.



5. Domeinnaam bestellen
Het is handig om direct je domeinnam er bij te bestellen.

Voeg direct je domeinnaam toe. Klik op: Ja, graag!



6. Domeinnaam kiezen

Vul de domeinnaam in 
en klik op: Controleer de beschikbaarheid van de domeinnaam.



7. Domeinnaam registreren

Vul de registratie in op welke naam de domeinnaam moet komen.

Klik op: volgende stap.



Als ik weer een domeinnaam registreer, wordt deze handleiding uitgebreid ;-)

Als je moet kiezen voor nameservers, 

kies: Domein parkeren, later zelf de nameservers instellen.

Rond nu je bestelling af. Betalen kan met ideal (kost 0,99 extra) of dmv overschrijven (gratis, maar 
duurt langer) of creditcard.

Zelf gebruik ik altijd ideal, dan is het direct geregeld.

Je krijgt dan een mailtje van Versio met daarin al je gegevens.
Stuur dit door naar marjet@bizzka.nl , dan kan ik de rest voor je in orde maken!
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