
“We hebben 10 jaar geleden voor Combell gekozen 
omdat ze hoog aangeschreven stonden voor 
kwaliteit. Ook het persoonlijk contact sprak ons erg 
aan. Wat ons betreft, doen we er terug 10 jaar bij.” 

95% van de klanten in kleinere 
pakketten
Inventis levert maatwerk naar het internet toe. Wij 
proberen alle soorten klanten, van kleine tot grote 
bedrijven, tot festivals, te voorzien van hun website, 
webapplicaties, webshop, alles wat ze nodig hebben. 
Eigenlijk het totaalpakket wat ze op het internet 
nodig hebben.

“De reseller hosting van 
Combell stelt ons in staat 
om zelf hoster te zijn, 
zonder iets van hosting te 
moeten doen.”
De belangrijkste dienst van Combell voor ons is 
eigenlijk de reseller hosting, de hosting voor de 
kleinere pakketten. 95% van ons klantenbestand zit 
gehost in dergelijke pakketten bij Combell. Het 
reseller platform van Combell stelt ons dus in staat 
om zelf hoster te zijn zonder zelf iets van hosting te 
moeten doen.
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Handig controlepaneel
Het belangrijkste van zo'n platform is uiteraard dat 
wij op één plaats alles kunnen beheren, gaande van 
domeininstellingen, PHP-instellingen, tot database 
configuratie en meer. Hierdoor konden wij recent 
ook de SSL-certificaten geautomatiseerd aanmaken. 
Waar wij voorheen daarvoor verschillende stappen 
moesten doorlopen, kunnen wij dit nu in één keer 
doen in het reseller platform - en 
dat is heel mooi meegenomen.

Kwaliteit en service
Wij hebben destijds voor Combell 
gekozen omdat zij hoog aangeschreven stonden op 
het gebied van kwaliteit. Ik herinner mij nog goed dat 
Jonas Dhaenens bij ons op kantoor kwam om zijn 
producten en diensten voor te stellen. Dat 
persoonlijk contact sprak ons erg aan.

Wij zitten ondertussen al meer dan 10 jaar  bij 
Combell  en het belangrijkste voor ons is kwaliteit en 
service. Zoals de 24/7 support van Combell, want 
voor ons is het van groot belang dat wij op elk 
moment onze klanten kunnen vooruithelpen als er 
iets misloopt.

Nieuwste technologieën
Onze klanten komen naar ons toe voor maatwerk.  
Zij kunnen bij ons terecht voor eender welk 
probleem. En dan is het ideaal dat Combell die 
oplossing ook aanbiedt, op maat.

“Onze klanten komen 
naar ons voor maatwerk 
en kunnen bij ons terecht 
voor gelijk welk probleem. 
En Combell biedt de 
oplossing, op maat.”
Combell is heel snel mee met nieuwstee 
technologieën - dat merken we ook aan de PHP-
versies die heel snel beschikbaar zijn. En het is 
ook heel gemakkelijk om iemand bij Combell te 
contacteren om bepaalde zaken te regelen, om ook 
dat maatwerk te leveren, ook al is dat 'maar' voor 
shared hosting.

Gepassioneerde medewerkers
Ik denk dat het een goede omschrijving is voor een 
Combell-medewerker als iemand die zijn job heel 
graag doet, daar echte interesse voor heeft. En dat 
merk je ook aan de communicatie en de oplossingen 
die ze bieden en die vol passie voorgesteld worden.

We werken al meer dan 10 jaar samen met Combell 
- ik zie dat zeker nog eens voor herhaling vatbaar. 
De aanpak van Combell, de manier van werken, de 
persoonlijke ervaring die we met de medewerkers 
hebben, daar zijn wij enorm tevreden over.
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Contacteer Combell

Waarom Inventis Combell 
Reseller werd:

M 95% klanten op reseller hosting

M Self hosting aanbieden

M Centraal beheer

M Tijdswinst door controlepaneel

M Persoonlijk contact

M Kwaliteit en service

M 24/7 support

M Oplossing op maat

M Nieuwste technologieën

M Gemakkelijk bereikbaar

M Gepassioneerde medewerkers

M Lange termijn samenwerking

info@combell.comenvelope
www.combell.comglobe
0800-8-5678phone
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