⏲ 09 januari 2019, 12:00 (CET)

Combell Group investeert in Nucleus
Vandaag kondigt Combell Group aan dat het de Antwerpse
hostingprovider Nucleus heeft overgenomen. Dankzij deze
overname verstevigt Combell Group verder haar Belgische
marktleiderspositie in hosting en voegt het een mooi portfolio
aan klanten én expertise toe.

Onstaan in 2000 is Nucleus uitgegroeid tot een vaste waarde in het Belgische hostinglandschap.
Dat hebben ze te danken aan expertise, verstandig beleid en een gezonde organische groei.
Dankzij hun “Uptime-as-a-service” credo zorgen ze voor een totaalervaring bij hun klanten
waarbij tevredenheid en stabiliteit de belangrijkste waardemeter is. Nucleus heeft de ervaring
om de meest uitdagende websites en applicaties te hosten, vaak door middel van redundante
datacenteroplossingen.
Combell Group erkent Nucleus als een waardige speler in de hostingmarkt en is er van
overtuigd dat we met gebundelde krachten meer kunnen betekenen in de alsmaar veranderende
Europese hostingmarkt. De overname van Nucleus zal leiden tot meer innovatie en
mogelijkheden voor de klanten van beide bedrijven.

Het groeipad dat Nucleus heeft afgelegd, is indrukwekkend. We zien veel
parallellen met onszelf en zetten beide de klant steeds voorop in alles wat we
doen. Hierin hebben we elkaar gevonden. Samen met Nucleus kunnen we
onze missie om dé “digital enabler” te worden voor ondernemers en KMO’s
nog meer kracht bij zetten. Ik verwelkom alle collega's van Nucleus in de
groep en ben er van overtuigd dat we samen nog beter onze klanten kunnen
bedienen met onze gezamenlijke expertise.
— Jonas Dhaenens, CEO Combell Group

De komende maanden werkt Combell Group samen met Nucleus aan een integratieplan van het
merk in de groep, met respect voor de waarden van beide bedrijven. De merknaam ‘Nucleus’ zal
in 2019 verdwijnen en opgaan in Combell.

Samen hebben we een ongelofelijk parcours afgelegd. Met twee servers
begonnen in het jaar 2000 en nu de grondleggers van het concept “Uptime-asa-Service”. We hebben Nucleus op een niveau gebracht waar onze klanten
“the best of the best” verwachten en om dat te kunnen blijven doen, was
schaalvergroting noodzakelijk. Combell heeft bewezen een goede service
voorop te stellen. We voelen dat we het beste groeipad voor onze klanten
mogelijk maken met deze integratie. Als ondernemers zien wij nieuwe kansen
om opnieuw te durven gaan waar anderen aarzelen en kiezen er dan ook voor
om nieuwe paden te betreden.
— David Geens & Wouter Sergeyssels, Managing Partners Nucleus

Beide bedrijven geven geen financiële details vrij over de transactie.
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Over Nucleus

Sinds 2000 is Nucleus wat ze zelf “hosting solution builder” noemt. Het bedrijf is
gespecialiseerd in professionele hosting, gaande van shared hosting oplossingen en
domeinnamen tot complexe oplossingen in de cloud. Nucleus stelt 35 mensen te werk in haar
kantoor te Antwerpen en beheert momenteel meer dan 1.500 servers binnen zijn netwerk.

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 en KMO's in NoordwestEuropa. 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 maken
deel uit van haar DNA.
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