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HOE HARD MAG HET GAAN?

VyprVPN is het VPN-product van Golden

Het netwerk van VyprVPN is op-

Frog. De oprichters zijn de mannen achter

gebouwd uit 50 locaties en bestaat

Giganews, een van de grootste Usenet-

uit meer dan 700 servers. In bijna

De prestatie van een VPN-verbinding is erg

verschil in tijd: op sommige momenten is het

ten opzichte van de extra bandbreedte. De

providers op het internet. VyprVPN werkt

elk werelddeel staan wel servers,

onderhevig aan een grote set met condities.

piekdrukte, terwijl dit op andere momenten

belangrijkste beperking wordt dan de cpu van

met OpenVPN en heeft zelf een protocol

waardoor geo-blokkades eenvou-

Niet alleen moeten de servers snel bereikbaar

bijna niet speelt. In onze tests konden we de

je computer: die moet immers al het verkeer

ontwikkeld, Chameleon, dat extra privacy

dig te omzeilen zijn. VyprVPN

zijn en voldoende capaciteit hebben om de

resultaten van de snelheid van een gewone

versleutelen en ontsleutelen. Bij snelheden

bescherming toevoegt. Het is een imple-

biedt een gratis account aan met

encryptie toe te passen, ook de bandbreedte

verbinding (10 Mbit/s) vergelijken met de

van 50 megabit per seconde of meer moet je

mentatie waarbij OpenVPN gecombineerd

alle functionaliteit, maar beperkt

naar je internetprovider en diens verbindin-

snelheid in een datacenter (1 Gbit/s). De resul-

computer echt gaan werken, alles daaronder

wordt met SSL, een techniek die we bij ook

dataverbruik. Betalende gebruikers

gen met de VPN-provider zijn factoren om

taten zijn vergelijkbaar: met een snellere ver-

moet met een fatsoenlijke processor zonder

bij een aantal andere providers terug zagen

krijgen ongelimiteerde toegang. Er

rekening mee te houden. Daarnaast is er een

binding haalden we vergelijkbare resultaten

merkbaar verschil haalbaar zijn.

komen.

zijn drie pakketten: ééntje met al-

VyprVPN heeft zelf clients geschreven

leen ondersteuning voor PPTP, één

voor Windows, OS X en iOS, maar ook

voor toegang met alle technieken

firmware voor routers en een client voor

gelimiteerd tot twee apparaten en

televisies. Dat betekent dat je televisie,

één voor drie apparaten. Er wordt

mits uitgerust met AndroidTV of OpenE-

veel gelogd en maar liefst dertig

LEC, gebruik kan maken van VyprVPN.

dagen lang.

VOOR EEN
GOEDE VPNVERBINDING
ZONDER
GEDOE MET
LOGGING
OF ANDERE
NADELEN
HOEF JE
GEWOON NIET
MEER DAN
35-55 EURO
PER JAAR TE
BETALEN.

Op de website wordt ook gesuggereerd dat
AppleTV ondersteund wordt, maar als we
kijken naar de installatie-instructies gaat
het hier simpelweg om een verbinding via

De interface van
VyprVPN laat duidelijk zien hoeveel data
je verbruikt.

je router: er is geen applicatie beschikbaar
voor de AppleTV zelf.

VPN-DIENSTEN
Dienst

AirVPN

BEST
GETEST

CactusVPN

REDACTIE
TIP

Private
Internet Access

REDACTIE
TIP

Conclusie
Of het nu gaat om bescherming tegen

en een vlekkeloze werking.

afluisteren, het omzeilen van een geo-

Ook al is het aantal servers beperkt, de

blokkade of omdat je gewoon wilt spelen

lage prijs, de ondersteuning voor Soft

met techniek: VPN-verbindingen kunnen

Ether en de standaard veilige installatie

voor verschillende doelen worden inge-

levert CactusVPN de Redactietip op. Ook

zet. De achterliggende techniek is bijna

Private Internet Access krijgt de Redactie-

overal hetzelfde, maar de uitwerking niet:

tip. Deze aanbieder biedt enorm veel ser-

sommige providers hebben eigen clients,

vice, een lage prijs en een hoge snelheid.

anderen vragen je om de standaardclient

Zijn de andere providers dan slecht? Zeker

te gebruiken. We hebben tijdens deze test

niet. De belangrijkste conclusie is: voor

zo veel mogelijk gekeken naar de gebruiks-

een goede VPN-verbinding zonder gedoe

vriendelijkheid en de prestaties. AirVPN

met logging of andere nadelen hoef je ge-

wint met een veelzijdig aanbod aan clients,

woon niet meer dan 35-55 euro per jaar te

een ruime keuze aan beschikbare servers

betalen.

BlackVPN

CyberGhost

ExpressVPN

F-Secure Freedome

IPVarnish

Iron Socket

NordVPN

PureVPN

VPN.ac

VyprVPN

Oordeel
Website

https://airvpn.org

www.cactusvpn.com

www.privateinternetaccess.com

www.blackvpn.com

https://cyberghostvpn.
com

www.expressvpn.com

www.f-secure.com

www.ipvarnish.com

https://ironsocket.com

https://nordvpn.com

www.purevpn.com

https://vpn.ac

www.goldenfrog.com/NL/vypervpn

Prijs per maand

€ 7,- (actieprijs € 5,60)

$ 4,89

$ 6,95

€ 9,50 (voor uitgebreid
pakket)

$ 6,99

$ 12,95

Niet mogelijk

$ 10,-

$ 6,99

$ 8,-

$ 6,95

$ 9,-

€ 11,99

Prijs per jaar

€ 54,-

$ 38,49

$ 39,95

€ 99,-

$ 69,96

$ 99,95

€ 49,90

$ 77,99

$ 49,95

$ 48,-

$ 49,95

$ 58,-

€ 80,04

NL-interface

✗

✗

✓

✗

✗

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✓

Eigen client *

W/M/L/I/A

W/M/I/A

W/M/I/A

n.v.t.

W/M/L/I/A

W/M/I/A

W / M / I /A

W/M/I/A

n.v.t.

W/M/I

W/M/I/A

W/M/A

W/M/I/A

Router firmware

✓

✗

✗

Uitsluitend te bestellen
in combinatie met router

✓ Via flashrouters.com

✗

✗

✓

✓ Via OpenVPN client

✗

✓

✓

✓

Pluspunten

Clients voor veel verschillende platformen
Port-forwarding
mogelijk
Eigen firmware voor
router

Gratis Proxy-service
Geen bandbreedtelimieten
Bittorrent toegestaan

Veel servers in veel
landen

Speciale router te
bestellen
Uitgebreide instructies
op de website
Pakketprijzen voor
populaire diensten

Gratis (beperkte functionaliteit) beschikbaar
Ondersteuning voor
veel platformen

Veel servers in veel
landen

Tracker-mapper en
antimalware

Minpunten

Weinig servers in
Azië, geen servers in
Australië

Beperkt aantal servers
in Amerika

Client is beperkt in
functionaliteit
Geen Secure Proxy
Duurste uit de test

Uitsluitend jaarabonnement

Strenge gebruiksvoorwaarden
Beperkt aantal clients toegestaan

Jurisdictie

Italië

Moldavië

Verenigde Staten

Hong Kong

Roemenië

Britse Maagdeneilanden

Finland

Verenigde Staten

Hong Kong

Aantal devices/IP’s
simultaan

3

3

5

3

5

2

3

2

3

Gemiddelde snelheid
(Mbit/s)

10,45

9,97

12,80

10,25

10,23

9,91

10,50

8,97

10,45

Beperkt aantal servers
Geen Linux-client

Client is zeer beperkt

Geen eigen client

Ondersteuning voor VOIP

SmartDNS en Proxy-service

Veel servers in veel landen
Zes apparaten simultaan

Geen eigen clients

Gedateerde client interface
Geen port-forwarding

Duidelijke client
SmartDNS

SecureProxy: VPN vanuit uw
browser

Eigen protocol, Chameleon

Geen ondersteuning OpenVPN
in OS X-client

Beperkt aantal servers in
Amerika

Geen proxy

Panama

Hong Kong

Roemenië

Duitsland

6

5

6

2

10,03

10,11

10,08

10,53

* W = Windows, O = OS X, L = Linux, I = iOS, A = Android
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