
Alles aan KANT 

TB Autohuur:
Meer fl exibiliteit in uw 

mobieliteitsoplossingen

Een doos vol 
verrassingen

VERGADER& 
CULINAIR

SPECIAL

WEST-BRABANT REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 27 | NUMMER 2 | MEI 2011

Jan Aalberts over 
mondiaal ondernemen

MONSTERKLUS VOOR
INTERNET SERVICES EUROPE



W E S T - B R A B A N T  B u S i N E S S  |  N u m m E R  2  |  A P R i L  2 0 1 14 W E S T - B R A B A N T  B u S i N E S S  |  N u m m E R  2  |  A P R i L  2 0 1 1 5

Monsterklus voor
internet Service Europe 

COVERSTORY

TEKST PiETER VAN KLiNKEN FOTOGRAFiE BPmEDiA.NL

Eén van de directeuren van Internet Service Europe, John 
van der Lingen, is een trots man. En terecht, want de verhui-
zing van zijn bedrijf, waaronder onder meer de dochters 
DutchWebhosting, BackupMaster, SpamProtector en Open-
DomainRegistry, verliep als een zonnetje. De eerste servers 
gingen ’s avonds down en de volgende ochtend waren tien-
duizenden klanten weer voorzien van al hun internetservices. 
Bijna alle klanten waren binnen vijf uur weer helemaal on-
line.

“Ja, dat heeft nogal wat impact’’, glundert Van der Lingen. 
“Meer dan duizend servers die moesten worden verhuisd.’’ 
De verhuizing is niet alleen zakelijk gezien een goede stap, 
maar ook nog praktisch. ,,Als je voor onderhoud naar de 
servers moet, dan ben je een volle dag kwijt als je servers in 
Amsterdam staan. Bovendien moet je zeker op vrijdag zorgen 
dat je voor twee uur de stad uit bent, anders zit je om acht 
uur ’s avonds nog in de auto.’’

De hoofdmoot om met Internet Service Europe in Steenber-
gen te gaan zitten is echter zakelijk. Nedzone II is veel mo-
derner. ,,Het voldoet aan al onze eisen. Wat gebeurt er als de 
stroom voor een deel uitvalt? Hoe goed zijn de verbindingen? 
Is alles veilig?’’ Van der Lingen stelt de vragen, maar die zijn 
retorisch. Wat hij bedoelt is dat er goede backup is als de 
stroom uitvalt, dat de verbindingen tot de beste van het land 
kunnen worden gerekend en dat alles veilig is, zelfs bij brand. 
,,We hopen hier de komende tien jaar te kunnen blijven zit-
ten.’’

Met de verhuizing van de servers, breidt Internet Service 
Europe ook haar diensten uit. Via de eigen website i-s-e.nl 
is het vanaf nu mogelijk om rechtstreeks serverhousing af 
te nemen. Dat kan onder meer in de vorm van colocatie. U 
plaatst dan uw eigen servers met bedrijfskritische applicaties 
en de complete vrijheid in configuratie en beheer ervan. 
Klanten kunnen ook rackspace afnemen tegen concurre-
rende tarieven.

Alles in mogelijk bij Internet Service Europe. Van een sim-
pele website tot het beveiligen van de complete serveromge-
ving. ,,Als je bijvoorbeeld een accountantskantoor hebt met 
veel vertrouwelijke zaken’’, zo legt van der Lingen uit, ,,kan 
het best zo zijn dat je een compleet beveiligde server nodig 
hebt, één waarop verder geen enkel ander bedrijf aanwezig 
is. 

Het is zelfs denkbaar dat één server niet voldoende is, zoals 
bij resellers of hostingbedrijven. Het is geen enkel probleem 
om een kwart, een half of zelfs een volledig kabinet aan te 
schaffen. Als een van de grotere teamplayers in Europa heeft 
Internet Service Europe in het Nedzone II datacenter in 
Steenbergen de beschikking over een eigen afgeschermde 
suite met een beschikbare ruimte van 48 kabinetten waarvan 
er nu 24 in gebruik zijn. �

Twintig zogenaamde serverkabinetten. Vele 
honderden servers met meer dan 60.000 web-
hosting accounts. De verhuizing van internet 
Service Europe uit Roosendaal was een mon-
sterklus. Alles is in maart overgegaan van het 
oude datacenter EuNetworks in Amsterdam 
naar een eigen suite in het nieuwe Nedzone ii 
datacenterin Steenbergen.

Internet Service Europe is het moederbedrijf van 
zo’n twintig bedrijven die zijn gerelateerd aan IT en 
hosting. De belangrijksten zijn:

dutchwebhosting.nl 
Een van de meest succesvolle dochterondernemin-
gen van Internet Service Europe. Hier kunt u terecht 
voor: Virtual (VPS) en Dedicated (DPS) servers, Load-
balanced High Availability Clusters, Resellerpakket-
ten, domeinnaamregistraties en betrouwbare A1 We-
bhosting. Uitermate geschikt voor MKB, verenigin-
gen, scholen en meer eisende particulieren.

backupmaster.nu 
Uw eerste keus voor professionele en betrouwbare 
backups van servers, workstations en pc’s. Ook voor 
resellers goede mogelijkheden, zoals white label. Je 
kan de backups van een bedrijf eens per maand ma-
ken, maar het kan zelfs real time bij Internet Service 
Europe. ,,Wij hebben onder meer een notariskantoor 
als klant. Als de medewerkers op kantoor  zitten te 
typen, dan moet hun werk vijf minuten later helemaal 
veilig staan. Voor hem backuppen we dus elke toets-
aanslag.’’  

spamprotector.nu 
De ultieme oplossing die korte metten maakt met 
spam en virussen op uw servers, workstations of pc’s  
Ook voor resellers goede mogelijkheden, zoals white 
label.

opendomainregistry.nl  
Voor al uw bulk domeinnaamregistraties. Realtime 
tegen de laagste prijs met inmiddels meer dan 
80.000 geregistreerde domeinnamen. 

start-up.nl 
Speciaal voor zogenaamde ‘Low Budget Hosting’. 
Hier kunt u terecht voor webhosting + domeinnaam 
tegen de laagst mogelijke tarieven, speciaal voor die 
klanten die self supporting zijn.

Via Internet Service Europe is 
alles in een keer te regelen.

Internet Service Europe
Rucphensebaan 30a
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