
Intelligent en Sentia wordensamen marktleider hosting in
BeNeLux
Intelligent, de Belgische marktleider in hostingdiensten vooral bekend voor haar merken
Combell, Register, Unitt en Stone IS, bundelt de krachten met het Nederlandse Sentia. Zij zijn
de grootste specialist in Nederland in het beheer van schaalbare en bedrijfskritische IT-
platformen. Dankzij een sterke synergie tussen beide bedrijven ontstaat een zeer divers
dienstenportfolio voor SME’s en Large Enterprises. De groep gaat verder onder de naam
Intelligent.

Beide bedrijven hebben een vergelijkbare geschiedenis en blinken uit in hun domein. Zowel
Intelligent als Sentia groeien fors organisch en hebben door middel van strategische
overnames hunklantenportfolio en dienstenaanbod de afgelopen jaren kunnen verbreden. De
overnames zijn mede mogelijk dankzij de flexibele onderliggende platformen waarde afgelopen
jaren fors in geinvesteerd is.

Beide bedrijven hebben in hun landen recent een consolidatiegolf in de hostingmarkt
ingezet. Recent nam Intelligent hostingbedrijvenGimiScale, PriorWeb en Stone IS over, en
Sentia consolideerde in Nederland ondermeer Jitscale en PaasPlaza onder één merk.
ReasonNet, bekend voor IaaS-productenen housing in haar eigen datacenters, blijft als apart
merk bestaan.

Meerkennis en focus door complementariteit

Sentia richt zich voornamelijk op de markt van outsourcingen hosting voor Large Enterprises.
Intelligent focust met haar merkenvoornamelijk op SME’s (Small and Medium-sized
Enterprises). Aan beide kanten is veel expertise op het vlakvan netwerkbeheer of specifieke
software en technologieën zoals Oracledatabases en IaaS-platformen. 

Decomplementariteit biedt een unieke kans om van elkaar te leren en de dienstverleningverder
te verbeteren door specialisatie op specifieke kennisdomeinen binnen hetgecombineerd
bedrijf. Hiernaast zal de groep meer kunnen investeren in innovatievan dienstverlening en
producten, waarmee zij Europa ook nieuwe markten en sectorenzal kunnen bedienen.

“We kunnen ontzettend veel van elkaar leren omdat we zo complementair zijn. Ik
zie een enorme verscheidenheid aan expertise die we kunnen delen en dezelfde
gedrevenheid om voortdurend te verbeteren. Dit zal ons in staat stellen om onze



bestaande én nieuwe klanten een nog beter en breder scala aan diensten te
kunnen bieden„
— Ian Zein, Managing Director Enterprise Solutions

Focusop klantenbinding en persoonlijk contact

ZowelSentia als Intelligent hebben een zeer sterke reputatie verworven op het vlakvan
persoonlijke klantbenadering. Door de nieuw verworven kennis zal Intelligentmet haar merken
in de BeNeLux hostingproducten en alle afgeleiden daarvan kunnenaanbieden. Dit gaat van
domeinnamen, online aanwezigheid in alle vormen enemailmarketing voor particulieren en
SME’s, tot complexe Managed Hosting enoutsourcing voor Large Enterprises.

“Waar wij nu sterk in zijn en toekomstig nog meer in willen investeren, is de
relatie met onze klanten. Wij geloven in kleine teams om een segment van onze
klanten op een zo gepast mogelijke manier te kunnen ondersteunen. Persoonlijk
contact en kennis van zaken is daarbij onontbeerlijk„
— Jonas Dhaenens, CEO Intelligent

De persoonlijke aanpak is iets wat in dekernwaarden staat van de nieuw gevormde
hostinggroep en wat Intelligent blijftnastreven in de toekomst. Klanttevredenheid wordt de
belangrijkste pijler voor alle merken.

Ambitieom uit te groeien tot Europese speler

Intelligent heeft de ambitie om op middellangetermijn door te groeien tot één van de grootste
Europese hostingspelers enwordt hierin ondersteund door groeikapitaal verschaft door het
management endoor Waterland Private Equity.

“In het licht van de fundamentele shift van IT-applicaties naar de Cloud,
verandert de Europese hostingmarkt razendsnel. Wij kijken er alvast naar uit om
de groeiversnelling van Intelligent verder te ondersteunen met de inzet van ons
internationale netwerk en onze financiële slagkracht. Intelligent zal haar
internationale groeistrategie concrete invulling geven door een combinatie van
organische groei en selectieve overnames„
— Cedric Van Cauwenberghe, Partner Waterland Private Equity



Optimalisaties binnen de groep op korte termijn

In België en Nederland wordt Unitt, het merkvoor complexe Managed Hosting van Intelligent,
hernoemd naar Sentia. Sentiais dan het enige merk voor complexe Managed Hosting binnen
de Intelligentgroep. Tevens voert de groep nog tal van overnamegesprekken met andere
bedrijven.

Eindverantwoordelijke van de Intelligent-groepblijft Jonas Dhaenens als CEO en bestuurslid.
Binnen het bestuur is FrederikPoelman verantwoordelijk voor SME Hosting. Ian Zein van
Sentia treedt toe tothet bestuur en wordt verantwoordelijk voor Large Enterprise Hosting.
BenjaminJacobs, momenteel CEO van Unitt wordt verantwoordelijk voor het nieuwe Sentiain
België.

De Intelligent groep telt door het samengaan metSentia meer dan 300 medewerkers in België
en Nederland. De geconsolideerdeomzet voor de groep wordt in 2015 geraamd op 60 miljoen
euro. De teams blijvenverder werken op de verschillende kantoorlocaties van Intelligent in
Gent (BE),Brussel (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) en Amsterdam (NL).

http://press.intelli.gent/images/187152


Van links naar rechts: Ian Zein (MD Large Enterprise Hosting), Jonas Dhaenens (CEO) en
Frederik Poelman (MD SME Hosting)

Van links naar rechts: Ian Zein (MD Large Enterprise Hosting) en Jonas Dhaenens (CEO)

http://press.intelli.gent/images/186612
http://press.intelli.gent/images/170430
http://press.intelli.gent/images/187151


OverIntelligent

Intelligentis een bedrijvengroep met gerespecteerde merken zoals Combell, Unitt, Stone IS,
Easyhost en Register. De groep biedt diensten aan die gaan van domeinnamen,e-mail en
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hostingoplossingen, tot complexe hostinginfrastructuurprojecten opmaat voor grote en
internationale bedrijven.

De diensten van Intelligent worden geleverd opzowel Private, Public als Hybrid
cloudplatformen. Het investeerde de laatstejaren fors in high-end oplossingen rond
multidatacentertechnologie, businesscontinuiteit en geavanceerde producten rond storage. Het
stelt meer dan 150mensen te werk in België en Nederland. Intelligent is ISO 9001 en 27001
gecertificeerd.

www.intelli.gent

Over Sentia

Sentia heeft in Nederland ongeveer 175 medewerkers in dienst. De managed services binnen
de group worden geleverd via de merken Sentia en ReasonNet. Sentia richt zich op Managed
Application Continuity voor mediabedrijven, banken en grote ondernemingen.

Belangrijke applicaties worden door Sentia beheerd en bewaakt op zowel Private, Public als
Hybrid cloudplatformen. Reasonnet levert Infrastructure-as-a-Service op een hoogwaardig
platform aan IT- en softwarebedrijven vanuit haar eigen datacenters in Amsterdam. Sentia
beschikt over ISO 27001, 14001 en 9001. Daarnaast is het NEN 7510 en ISAE 3402
gecertifieerd.

www.sentia.nl

OverWaterland Private Equity

Waterland is een onafhankelijkeparticipatiemaatschappij die ondernemers terzijde staat bij het
realiseren vanhun groeiambities. Met substantiële financiële middelen en specifiekemarktkennis
stelt Waterland haar deelnemingen in staat om zowel autonoom alsdoor middel van
overnames versneld te groeien. Waterland ondersteunt daarbijactief op financieel, strategisch
en operationeel vlak.

Waterland heeft kantoren in Antwerpen (BE), Bussum (NL), München (DE), Düsseldorf (DE)
en Warschau (PL), en beheert momenteel eengecommitteerd vermogen van 4 miljard euro.

www.waterland.nu

CONTACTPERSONEN
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OVER INTELLIGENT

Intelligent is een bedrijvengroep die actief is op twee domeinen: hosting voor SME’s en Large Enterprises. De SME-
tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Register, Easyhost en Stone IS. Voor Large Enterprises
biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia en ReasonNet.

Intelligent is de absolute marktleider in de BeNeLux in hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting
en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote en
internationale bedrijven.

De groep heeft meer dan 300 experts in dienst die werken op verschillende locaties in Gent (BE), Brussel (BE),
Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) en Amsterdam (NL). De geconsolideerde omzet voor 2015 wordt geraamd op
60 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk te groeien zowel organisch als door overnames
dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en
vertrouwen.

Intelligent is a group of companies that operate in two sectors: hosting services for SMEs and for large enterprises.
The SME branch of the group includes trusted brands such as Combell, Register, Easyhost and Stone IS. For large
enterprises, the group provides products and services under the names Sentia and ReasonNet.

Intelligent is the absolute market leader in hosting services in the Benelux. Services include domain names, regular
web hosting and e-mail services, but also cloud servers and tailored complex hosting and outsourcing solutions, for
large and international companies.

The group employs more than 300 experts who work from different locations in Ghent (BE), Brussels (BE),
Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) and Amsterdam (NL). Its consolidated turnover for 2015 is estimated at 60
million euros. Over the coming years, the group intends to continue to grow, both organically and through
acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group strongly believes in deep product knowledge and stands
for quality and trust.
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Intelligent est un groupe d’entreprises actives dans deux domaines : l’hébergement pour PME et pour grandes
entreprises. La branche PME du groupe inclut des marques de confiance telles que Combell, Register, Easyhost et
Stone IS. Pour les grandes entreprises, le groupe fournit des produits et services sous les marques Sentia et
ReasonNet.

Intelligent est le leader absolu du marché des services d’hébergement dans le Benelux. Outre les noms de
domaines, l’hébergement web traditionnel et les services e-mail, le groupe propose aussi des serveurs cloud et des
solutions d’hébergement et d’externalisation complexes, adaptées aux besoins de grandes entreprises
internationales.

Le groupe emploie plus de 300 experts qui travaillent depuis différents endroits : Gand (BE), Bruxelles (BE),
Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) et Amsterdam (NL). Pour 2015, son chiffre d’affaires consolidé est estimé à 60
millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe entend poursuivre une forte croissance, tant organique que par
le biais d’acquisitions grâce à sa stratégie Buy & Build. Le groupe mise tout sur une connaissance approfondie des
produits et est synonyme de qualité et confiance.
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