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Dutch Cloud, de in cloud management gespecialiseerde cloud services provider, heeft zich
aangesloten bij de Dutch Hosting Providers Association (DHPA). Dit werd onlangs bekend
gemaakt tijdens het halfjaarlijkse Get (C)loud! evenement van Dutch Cloud in Bunnik.

Hilversum, 28 oktober 2015 – Dutch Cloud, de in cloud management gespecialiseerde cloud
services provider, heeft zich aangesloten bij de Dutch Hosting Providers Association (DHPA).
Dit werd onlangs bekend gemaakt tijdens het halfjaarlijkse Get (C)loud! evenement van Dutch
Cloud in Bunnik.

De DHPA benadrukt een viertal kernwaarden: kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en
transparantie. DHPA-deelnemers onderscheiden zich op deze vlakken en dragen deze
waarden zowel binnen als buiten hun organisatie uit. DHPA is een founder en participant van
koepelorganisatie DINL (Digitale Infrastructuur Nederland), die Nederland als digital mainport
en vestigingsplaats voor online diensten onder de aandacht brengt.

Martijn van Zoeren, oprichter en CEO van Dutch Cloud over de toetreding tot de DHPA-
community: “Dutch Cloud is pionier in cloud computing in Nederland. Van meet af aan zijn we
sterk gericht geweest op onze klanten. We durven te stellen dat we voorop lopen in de
professionalisering van clouddienstverlening. Nu is het moment daar om onze kennis en
ervaring ook in te zetten voor de verdere professionalisering van de hele cloud sector. Om die
reden hebben we graag gehoor gegeven aan de uitnodiging van DHPA om partner te worden.
We zijn van plan een actieve bijdrage te leveren aan het op een hoger plan brengen van de
sector.“

“Dutch Cloud heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterke cloud speler in
Nederland en heeft serieus aandacht besteed aan de verdere professionalisering van de
organisatie. De ISO 27001-certificering en de aanwas van mooie klanten met mission critical
toepassingen zijn daar het beste bewijs van. Het bedrijf past uitstekend bij de kwaliteit waar de
DHPA voor staat. Daarom hebben we ze uitgenodigd toe te treden“, aldus Michiel Steltman,
directeur van DHPA.

Over DHPA
Stichting DHPA is een samenwerking van toonaangevende hosting- en cloud providers, en



hun marktleidende leveranciers. De DHPA vertegenwoordigt een sector die in de afgelopen
decennia is uitgegroeid tot een factor die van belang is voor de gehele economie. Meer
informatie: www.dhpa.nl

Over Dutch Cloud
Dutch Cloud is gespecialiseerd in cloud computing. De organisatie levert volledig
afgeschermde cloud-omgevingen en neemt de end-to-end verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de totale cloud-infrastructuur en de daarop draaiende ICT voor zijn rekening.
Dutch Cloud wordt vaak ingezet als uitbreiding van de bestaande ICT-afdeling. Onder meer
Boska, e-office, Euretco, Fiber Nederland, FlexService en Ontwikkelcentrum maken gebruik
van de diensten van Dutch Cloud.

De dienstverlening voorziet in de vraag van (middel)grote organisaties (top 1000) die
complexe en bedrijfskritische applicaties naar de cloud willen brengen en eenmaal in de cloud,
de daarop draaiende ICT gemanaged willen hebben. De dienstverlening kenmerkt zich door
deskundig persoonlijk contact in combinatie met kwaliteit, transparantie en het bieden van
maximale controle en flexibiliteit. Dutch Cloud is ISO- 27001:2013 gecertificeerd. Het bedrijf is
gevestigd in Hilversum. Meer informatie: www.dutchcloud.com.
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OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.



Splendpressroom

http://pr.splend.nl/
http://pr.splend.nl/
https://twitter.com/gabydam

