
Infradax selecteert Datacenter.com voor Colocatie 
 

Amsterdam, 24 mei 2019 – Datacenter.com, de internationale channel-minded aanbieder van 
on-demand colocatie diensten, heeft vandaag aangekondigd dat Infradax B.V. (Infradax) het 
data center van Datacenter.com heeft geselecteerd om haar essentiële bedrijfskritische 
managed services te huisvesten. Infradax maakt gebruik van de colocatie services van 
Datacenter.com in Amsterdam om Backup-as-a-Service en resiliency services te leveren in een 
betrouwbare, high-availability omgeving. 
 

Infradax, de toonaangevende wereldwijde service- & hardware-partner die oplossingen en services 

op maat biedt waarmee klanten kosten en risico's in alle stadia van hun IT-levenscyclus kunnen 

besparen, heeft Datacenter.com geselecteerd omdat het zeer veilige en energie-efficiënte omgeving 

voor hun kritieke beheerde services. 

 

Tjeerd van 't Veld, Managing Director van Infradax "We bieden cruciale, missie kritieke managed 
services voor onze klanten, dus de uptime, betrouwbaarheid en veiligheid van ons platform en de 

data van onze klanten is het allerbelangrijkst. Datacenter.com biedt veel meer zekerheden op deze 

gebieden dan we zelf kunnen realiseren. Dankzij de diensten van Datacenter.com kan onze 

organisatie zich focussen op het toevoegen van waarde aan onze klanten. " 

 

"We zijn verheugd Infradax te verwelkomen in onze datacenterfaciliteit in Amsterdam en als nieuw lid 

van ons partnerecosysteem. Ik kijk er naar uit om met Infradax samen te werken. Ze delen onze 
waarden van ethische IT en het is voor hen vanzelfsprekend om hun kritieke infrastructuur in ons 

zwaar beveiligde datacenter in Amsterdam te plaatsen ", aldus Jochem Steman, CEO van 

Datacenter.com. 

 

Over Infradax 
Infradax is een internationale partner voor services en hardware. Met circulaire IT als uitgangspunt 

biedt Infradax service- en hardware-oplossingen waarmee klanten kosten en risico's tijdens alle fasen 

van hun IT-levenscyclus kunnen minimaliseren. Infradax richtte zich op MKB + en 
datacenteromgevingen in heel Europa. Meer informatie over Infradax: https://infradax.com/ 

 

Over Datacenter.com 
Datacenter.com heeft de overtuiging dat alle bedrijven die op zoek zijn naar datacenter- en colocatie-

aanbiedingen toegang moeten hebben tot meer efficiëntie en flexibiliteit tegen een redelijke prijs. Met 

onze state-of-the-art faciliteiten voor datacenters voldoen we aan de groeiende behoefte van de markt 

aan energie-efficiënte, onderling sterk verbonden en modulaire colocatiefaciliteiten, waarin 

organisaties hun kritieke IT-infrastructuur flexibel en veilig kunnen hosten, terwijl de behoeften aan 
cloud computing worden aangepakt. De aangepaste, betrouwbare en innovatieve 

datacenteroplossingen van Datacenter.com worden geleverd met de hoogste kwaliteit klantenservice. 



Ga voor meer informatie over Datacenter.com naar https://datacenter.com of volg Twitter 

@datacenter_com of Linkedin: https://www.linkedin.com/company/datacenter.com 


