
Digitale bevrijdingsdag: bevrijd je digitale zelf
op 6 augustus

Groningen - 30 juli - Op 6 augustus is het digitale bevrijdingsdag. Deze speciale dag is in het

leven geroepen omdat het tijd is om een stukje van onze digitale vrijheid terug te winnen. Dit

doen we door in ieder geval één privacyschendende tool te vervangen met een privacyvriendelijk

alternatief.

Op 6 augustus 1991 verscheen de eerste webpagina op het wereldwijde web. Toentertijd wisten

we nog niet hoe immens groot de impact van het internet zou zijn. Er kwamen mooie dingen uit

voort: communicatie werd eenvoudiger, informatie toegankelijker en de wereld daarmee

kleiner. Nu, 27 jaar later, weten we dat het internet ook nadelen heeft. Het wordt

langzamerhand duidelijk dat er ontzettend veel gegevens van ons worden verzameld en dit is

een bedreiging voor onze privacy.

Daarom is er digitale bevrijdingsdag. Deze dag dient ervoor om zoveel mogelijk mensen te

mobiliseren om in ieder geval één privacyschendende tool te vervangen met een

privacyvriendelijk alternatief. Doe mee op www.digitalebevrijdingsdag.nl.

** Noot voor de redactie, niet voor publicatie*

Digitale bevrijdingsdag is een belangeloos initiatief dat weliswaar is ontstaan bij Voys, maar

volledig losstaat van het bedrijf. Het enige belang is dat we privacyvriendelijke bedrijven een

hart onder de riem willen steken. Gelieve daarom het bedrijf Voys niet te noemen.

We zijn uiteraard beschikbaar voor het verschaffen van informatie over het initiatief. Neem

hiervoor contact op met:

Lydia de Jong

Voys

E lydia@voys.nl

T +3150 700 99 38

mailto:lydia.dejong@voys.nl


OVER VOYS

Dé zakelijke telecomprovider
Voys is een Spin-off van TNO en levert sinds 2006 vaste telefonie aan bedrijven; van online telefooncentrale tot
telefoonnummers en de bijbehorende toestellen op het bureau. Wij geloven dat zakelijke telefonie beter kan. De
mensen die bij ons werken en de klanten die we op een persoonlijk, open en ondersteunende manier  helpen
staan centraal.

Dit vertaalt zich in:

Advies van mensen met verstand van zaken.
Een eenvoudige webomgeving waarin de klant zelf de perfecte telecomoplossing kan bouwen.
En contracten die per dag opzegbaar zijn.

Zo zijn onze klanten vandaag en morgen optimaal telefonisch bereikbaar en besparen ze kosten!

De klant over Voys
Sinds augustus 2013 verzamelen en publiceren we de ervaringen van klanten op onze reviewpagina. Ook de
beoordelingen met verbeterpunten! Inmiddels hebben we ruim 1000 reviews ontvangen. Ons gemiddelde cijfer?
Een 8.7 en een NPS van meer dan 50%. Enkele quotes van klanten:

Meer flexibiliteit van een telefoonoplossing kun je je niet wensen. Cijfer: 9.

Snelle service, behulpzaam, handige toestellen en dito website, kortom, tof! Cijfer: 9.

Professionele uitstraling, goede oplossingen en tevens erg snel met oppakken van e-mail verkeer zou ik zeker
aanbevelen! Cijfer 8.

Awards
Voys won dan ook vele prijzen - van FD gazellen tot Slimste bedrijf - en is daarmee de snelst groeiende
telecomoperator van Nederland.

Meer telecom, minder kosten.
Welkom bij Voys
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