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Met Switchplus wordt Combell Group
leidinggevende domeinprovider in Zwitserland
Combell Group kondigt aan dat het in Zwitserland Switchplus
heeft gekocht van de SWITCH Foundation. Met deze
strategische acquisitie betreedt Combell Group de hostingmarkt
in Zwitserland en uit het haar ambities om sterk te groeien in het
land. Met Switchplus wordt Combell Group de leidinggevende
digital enabler voor ondernemers en KMO's.

Eerste stappen in Zwitserland met sterke ambities
Met de overname van Switchplus zet Combell Group haar eerste stappen in Zwitserland. Zoals
dat in het DNA van het bedrijf zit, heeft Combell Group de ambitie om een sterke reputatie en
aanwezigheid op te bouwen in de lokale markt en ondernemers en KMO's te voorzien van alle
tools voor hun online bestaan.

Niet alleen zal Combell Group het huidige team van Switchplus in Zurich behouden, het zal ook
verder investeren in het bedrijf door nieuwe producten toe te voegen en platformen te
vernieuwen, ten voordele van klanten. Op termijn zal Combell Group het bedrijf ook verder
afsplitsen van haar roots bij SWITCH en een nieuwe, eigen identiteit voorzien.

Combell Group kijkt er naar uit om haar avontuur te starten in Zwitserland. We
verwelkomen veel nieuwe klanten, collega's, heel veel expertise en we zien nu
al veel potentieel tot samenwerking. Onze eerste prioriteit is altijd geweest om
te inspireren en te innoveren, ten voordele van onze klanten. We willen
ondernemers en KMO's in staat stellen om hun online identiteit uit te bouwen
dankzij onze producten.
— Jonas Dhaenens, CEO Combell Group

Switchplus als vertrouwd merk in Zwitserland
Met meer dan 400.000 domeinnamen voor ongeveer 130.000 klanten, waarvan de
meerderheid ondernemers en KMO's zijn, heeft Switchplus het hoogste marktaandeel van alle
.CH en .LI Registrars. Sinds de oprichting van het bedrijf door SWITCH Foundation is
Switchplus altijd al een vertrouwd merk geweest voor Zwitserse KMO's.
SWITCH Foundation is bekend voor haar expertise in het leveren van digitale diensten voor de
academische wereld in Zwitserland. Het is bovendien ook het Registry voor de landenextensie
.CH. Vroeger verkocht ze dit zowel aan eindklanten als aan tussenpartijen (Registrars). In 2009
heeft SWITCH daarom besloten om Switchplus op te richten, omdat de regulator besliste dat de
directe verkoop van domeinnamen moest afgesplitst worden.

We zijn ontzettend verheugd om Switchplus te verkopen aan Combell Group.
Ik ben ook blij dat alle medewerkers van Switchplus aan boord blijven en dat
het bedrijf in de markt actief kan blijven als onafhankelijk bedrijf. Ik ben er van
overtuigd dat Switchplus met de expertise en schaalgrootte van Combell
Group de ideale partner heeft gevonden voor verdere groei.
— Andreas Dudler, Managing Director SWITCH

Beide bedrijven hebben besloten geen verdere informatie te verstrekken rond de financiële
details van de verkoop.
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About Switchplus
Switchplus is an expert in domain registration and web presence. The company offers its
customers services and solutions ranging from domain registration to a complete web presence.
Since its foundation in 2009, Switchplus has achieved a leading market position in Switzerland.
With over 400.000 registered domain names for around 130.000 customers, Switchplus has
the highest market share among all .CH and .LI Registrars.
About SWITCH
SWITCH is synonymous for power, comfort and security in the digital world. In partnership
with its stakeholders in and outside the academic world, the Foundation develops and improves
holistic ICT solutions in the areas of networking, security, identity management and cloud
computing. Switch has also historically been the registry for domain names ending in .CH
and.LI. The foundation employs around 100 people at its headquarters in Zurich.

OVER COMBELL GROUP

Combell Group started in 1999 and is the leading digital enabler for entrepreneurs and small businesses in
Northwestern Europe. The group serves nearly 800.000 customers in Belgium, The Netherlands, Denmark,
Sweden and Switzerland and has one of the highest customer satisfaction ratings in the industry. Innovation, trust
and reliability is part of its DNA.

Combell Group startte in 1999 en is de leidinggevende digital enabler voor ondernemers and KMO's in
Noordwest-Europa. De groep bedient bijna 800.000 klanten in België, Nederland, Denemarken, Zweden en
Zwitserland en heeft één van de hoogste scores in klanttevredenheid in de branche. Innovatie, vertrouwen en
stabiliteit maakt deel uit van haar DNA.
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