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1. SSL certificaten en beveiliging van persoonsgegevens 

 

1.1. Waarom een SSL certificaat? 

 

 GDPR-AVG verplicht u om persoonsgegevens die bezoekers via uw website verzenden te 

beschermen en een datalek te voorkomen. Verzamelt u persoonsgegevens op uw 

website via invulvelden? Dan is gebruik van een HTTPS-verbinding met een SSL certificaat 

zeker nodig om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. 

 

Met een EV SSL certificaat zien de bezoekers van uw website een groene adresbalk met 

daarin uw bedrijfsnaam. Zo weten ze meteen met wie ze te maken hebben, cruciaal voor 

extra vertrouwen voor iedere zakelijke website. Een SSL Certificaat versleutelt 

dataverkeer tussen browser en server zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen 

worden onderschept. 

 

Uitgebreide validatie én groene adresbalk 

• Voor webshops, banken en commerciële websites 

• Extra beveiliging, herkenbare groene adresbalk met bedrijfsgegevens 

• Controle domeinnaamhouder, bedrijfsgegevens én aanvrager 

• Meer vertrouwen: hogere omzet 

• Hoger in Google bij gebruik op de hele website 

 

1.2. Service en garantie 

 

 

SSL certificaten van Comodo zijn voordelig en worden 

door alle browsers vertrouwd. Comodo is een van de 

grootste SSL leveranciers wereldwijd.  Xolphin verzorgt de 

validatie voor uitgifte van Comodo certificaten, dit zorgt 

voor een zeer korte levertijd en een Nederlandstalig 

validatieproces. Bij Xolphin heb je een Comodo EV 

certificaat al binnen een dag in huis en hoef je geen 

documentatie aan te leveren. Bij alle Comodo SSL 

certificaten krijg je bovendien een 30 dagen niet-goed-

geld-terug garantie en gratis heruitgifte. Het herkenbare 

Comodo Trustlogo is inbegrepen. 
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1.3. Gratis SSL certificaten 

Let's Encrypt (LE) geeft door browsers vertrouwde certificaten gratis uit. Wel zijn er wat 

beperkingen en verschillen in vergelijking met betaalde SSL certificaten: 

 

- Voor uitgifte vindt minimale controle plaats; vergelijkbare commerciele DV 

certificaten worden wel geleverd met advies en ondersteuning, iets wat Let's Encrypt 

niet kan bieden. 

- Het is bekend dat certificaten met alleen Domein Validatie vaak worden misbruikt 

voor phishing domeinen, om hiermee phishing websites een betrouwbare uitstraling 

te geven. Omdat hiervoor nu op grote schaal gratis certificaten beschikbaar zijn, 

neemt het misbruik hiervan toe. Dit maakt, naast encryptie, de identiteitscheck een 

nog belangrijkere functie van een SSL certificaat. Hiervoor heb je een certificaat met 

minimaal bedrijfsgegevens nodig (Organisatie- of Uitgebreide validatie), Let's Encrypt 

levert deze niet. 

- Let's Encrypt verzorgt geen revocation. Je kunt wel zelf certificaten intrekken, zolang 

je het volledige beheer in handen hebt. In het geval van een calamiteit kan Let's 

Encrypt niks voor je betekenen, en kun je alleen het certificaat laten verlopen. 

Reguliere CA's doen te allen tijde aan revocation. 

- Bovendien zien we naast Let's Encrypt overal initiatieven om het gebruik van SSL te 

bevorderen, kijk naar bv. Google, Facebook, Cloudflare. Dit zorgt voor meer 

bekendheid en gebruik van SSL, en een veiliger internet.  

- Men gelooft dat dit de vraag naar alle soorten SSL certificaten zal vergroten, dus ook 

naar de duurdere certificaten die Let's Encrypt niet levert. Google is bijvoorbeeld 

bezig met het aanpassen van de https:// weergave in Chrome: http krijgt een 

waarschuwing, https wordt als 'neutraal' weergegeven en alleen EV SSL certificaten 

krijgen een positieve indicatie. De verwachting is dan ook een verschuiving in het SSL 

gebruik, waarbij https standaard wordt, en EV certificaten meer gangbaar worden 

voor commerciële websites. 

  

Hieronder een aantal artikelen over gratis SSL certificaten: 

• http://webwereld.nl/security/92682-gratis-ssl-biedt-schijnveiligheid 

• https://www.byte.nl/blog/maken-gratis-ssl-certificaten-internet-echt-veiliger 

 

 

 

  

http://webwereld.nl/security/92682-gratis-ssl-biedt-schijnveiligheid
https://www.byte.nl/blog/maken-gratis-ssl-certificaten-internet-echt-veiliger
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2. FAQ 

 

Nr Onderwerp Omschrijving 

1.  Wat is de prijs? Het SSL certificaat is een jaar geldig en kost voor een enkel 

domein EV €95,-. Tevens krijgt u een gratis extra domein, 

waardoor het certificaat werkt voor het domein met en 

zonder www.  Bij een EV multi-domein betaal je €165 voor 2 

domeinen en voor elk extra domein €50,-. 

 

Indien u bijvoorbeeld 4 domeinen wil beveiligen voor een 

domein met en zonder www voor het URL-adres dan komt u 

op acht domeinen uit. Dat zou bij een EV multi-domein 

abonnement uitkomen op €165,- plus 6 x €50,-. Het totaal 

bedraagt dan €465,-. 

 

In deze situatie zouden wij adviseren om 4 enkele domein 

certificaten te bestellen, omdat u daar een gratis extra 

domein bij krijgt (dus ook voor een domeinnaam zonder 

www URL-adres). Vier maal €95,- is €380,- en in deze situatie 

dus goedkoper dan het EV-multi-domein. 

2.  Wat is de minimale 

contractduur? 

Een jaar 

3.  Wat is de 

opzegtermijn? 

Er is geen opzegtermijn en abonnementen lopen niet 

automatisch door. 

 


