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Extended Validation (EV) certificaten zijn de meest betrouwbare vorm 
van websiteverificatie die beschikbaar is. Een EV-certificaat vereist een 
strenger controleproces dan OV-certificaten (Organisation Validation) 
en toont aan dat uw bedrijf de extra stap heeft gezet om bezoekers 
te verzekeren dat uw website echt door uw bedrijf wordt beheerd, en 
geen bedrieger is - wat het vertrouwen vergroot en tot meer verkoop en 
conversies leidt.

EV SSL certificaten: 

 ■ Zorgen voor het hoogste niveau van bedrijfsidentiteitsbevestiging dat 
beschikbaar is

 ■ Geven de naam van de organisatie en de registratiegegevens weer in 
de sectie “Certificaatdetails” van de browser, zodat de gebruikers van 
de site verzekerd zijn van het eigendomsrecht.

 ■ Zorgen ervoor dat de web-URL begint met HTTPS

 ■ Verbeteren de reputatiescores en de veiligheidsbeoordelingen 
van websites onder de phishingfilters en de zwarte lijsten van de 
browsers.

 ■ Voldoen aan de nalevingsverplichtingen in het kader van GDPR, 
ENISA, enz.

 ■ Bieden Google SEO-ranking voordelen

Wat is het validatieproces?
Voordat een EV SSL-certificaat wordt uitgegeven, gaat de eigenaar 
van de website over tot een grondig en wereldwijd gestandaardiseerd 
identiteitscontroleproces (een set van door het CA/Browser-forum 
geratificeerde controleprincipes en beleidslijnen) om de exclusieve 
rechten op het gebruik van een domein aan te tonen; het wettelijke, 
operationele en fysieke bestaan ervan te bevestigen; en te bewijzen 
dat de entiteit de uitgifte van het certificaat heeft geautoriseerd. Deze 
geverifieerde identiteitsgegevens zijn opgenomen in het certificaat.

Het verificatieproces voor OV- en DV-certificaten is minder uitgebreid. 
Voor DV-certificaten is alleen het bewijs nodig dat de websitehouder de 
administratieve controle over het domein kan aantonen. OV-certificaten 
bevatten enige identiteitsinformatie over de exploitant van de website, 
maar het meest rigoureuze en uitgebreide identiteitsverificatieproces 
wordt uitgevoerd voor EV-certificaten.

Geef uw bezoekers en klanten het hoogste niveau 
van veiligheid op het web

 ■ Ondersteuning van RSA 2048+ of 
ECC 256, 384-bits sleutels

 ■ Een enkel certificaat beveiligt zowel 
www.domein.nl als domein.nl

 ■ Compatibel met alle browsers en 
mobiele apparaten

 ■ Site Seal inbegrepen

 ■ Verzekerde aansprakelijkheid van 
$1,5 miljoen

 ■ Conform Certificate Transparency 
(CT)

 ■ Terugbetaling gedurende 7 dagen

 ■ Gratis heruitgifte en onbeperkte 
serverlicenties

 ■ Tot 100 subdomeinen of 
topleveldomeinen

 ■ Wereldwijde ondersteuning met 
lokale kantoren overal ter wereld

 ■ Gratis toegang tot GlobalSigns 
Certificate Inventory Tool en SSL 
Server Test
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https://shop.globalsign.com/nl-nl/ssl/ev-ssl?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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Om een EV SSL-certificaat te verkrijgen, moet 
een bedrijf het volgende laten verifiëren:

 ■ Het juridische, fysieke en operationele bestaan 
van de entiteit

 ■ Dat de identiteit van de entiteit overeenkomt met 
de officiële gegevens

 ■ Dat de entiteit het exclusieve recht heeft om 
het domein vermeld in het EV SSL-certificaat te 
gebruiken

 ■ Dat de entiteit toestemming heeft gegeven voor 
de uitgifte van het EV SSL-certificaat

Typische validatieproces voor EV SSL

Extended Validation (EV) SSL/TLS

SSL/TLS-levenscycli beheren en automatiseren met Managed PKI

Het cloud-gebaseerde certificaatbeheer-platform van GlobalSign bespaart bedrijven werk, geld en tijd bij 
het beheer van SSL-certificaten. Managed PKI centraliseert alle certificaatactiviteiten, gebruikersactiviteiten 
en financiële activiteiten, en geeft u complete controle over de levenscyclus van certificaten, inclusief het 
aanvragen, uitgeven, intrekken en verlengen.

 ■ Volumekortingen tot 80% op retailprijzen

 ■ Voor vooraf gevalideerde domeinen kunnen direct certificaten worden uitgegeven

 ■ Controleer alle functies voor levenscyclusbeheer en gebruikersmachtigingen via één centraal platform

 ■ De gratis Certificate Inventory Tool zoekt alle certificaten in uw netwerk, ongeacht de verlenende CA, zodat u 
kunt zien wanneer deze verlopen en u kunt voldoen aan de baseline vereisten

Overschakelen naar EV SSL

In een studie van de universiteit van Indiana van 2019 werd GlobalSign als een van de meest conforme en 
betrouwbare CA’s beschouwd. GlobalSign biedt speciale prijzen voor bestaande klanten die willen upgraden 
naar een EV SSL-certificaat. We geven ook kortingen aan iedereen die een certificaat van een concurrent wil 
omzetten naar een certificaat van GlobalSign. Neem contact op met een vertegenwoordiger van GlobalSign om 
een couponcode te krijgen voor deze speciale prijzen!

Meer informatie over het 
geavanceerde mPKI-platform 

van GlobalSign

Meer informatie over de 
gratis SSL-servertest van 

GlobalSign

Meer informatie over de 
Certificate Inventory Tool voor 

betere SSL-tracking
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