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Combell en TransIP bundelen krachten tot
team.blue
Combell Group (“Combell”) en TransIP Group (“TransIP”)
kondigen vandaag aan dat ze de krachten bundelen en
team.blue worden, het meest recente Europese tech bedrijf dat
een valuatie van $1 miljard overschrijdt. Team.blue biedt digitale
tools zoals hosting, e-mail en applicaties aan voor meer dan 1,2
miljoen klanten in Europa, ondersteund door de expertise van
meer dan 600 medewerkers.

Team.blue is een nieuwe, sterke groep in de Europese tech scene. Haar missie is om de meest
betrouwbare en allerbeste tools en producten aan te bieden om bedrijven en ondernemers
verder digitaal te laten groeien. Oprichters Ali Niknam en Jonas Dhaenens erkennen het hoge
niveau van innovatie en focus op klanttevredenheid waar beide bedrijven vandaag al voor
gekend zijn. Ze bundelden de krachten om de krijtlijnen uit te zetten voor één van de grootste
hostingroepen in Europa, nog altijd geleid door de oorspronkelijke oprichters, met als
ambitieus doel de markt verder te consolideren. Ook willen ze hierbij andere
hostingondernemers aantrekken om deel uit te maken van team.blue.

We hebben altijd al aandachtig geluisterd naar onze klanten. Alleen zo konden
we blijven innoveren om de beste oplossingen aan te bieden voor hun digitale
noden. Combell en TransIP delen deze visie, dus was alleen maar logisch om
team.blue te creëren en samen verder te groeien
— Ali Niknam, oprichter van TransIP

Zowel Combell als TransIP zijn de afgelopen jaren organisch gegroeid maar ook door het
uitvoeren van een succesvolle buy & build strategie. In 2017 maakte Combell een grote stap
door samen te gaan met Zitcom, een hostingroep in Denemarken. Dit leidde tot leidersposities
in België, Nederland, Denemarken en Zweden. In Nederland transformeerde TransIP de sector
met haar geliefde BladeVPS-platform. TransIP breidde haar activiteiten fors uit in 2018 met de
overname van IT-Ernity, een groep met enkele van de sterkste IT-brands in Nederland.
Team.blue combineert ongeziene expertise en ervaring als leverancier van hostingdiensten in
Nederland, België, Denemarken, Zweden en Zwitserland met als doel haar activiteiten verder
uit te breiden in Europa in de toekomst. Jonas Dhaenens, de oprichter van Combell, wordt CEO
van team.blue en zal de uitvoering van de groepsvisie overzien. Ali Niknam, oprichter van
TransIP en oprichter en CEO van bunq, een Europese bank uitdager, blijft investeerder en
wordt lid van de raad van bestuur.

Het doel van team.blue is eenvoudig: om de beste in de markt te zijn. We
kunnen deze belofte waarmaken omwille van constante vernieuwing, waarbij
we de meest ervaren mensen uit onze industrie samenbrengen. Zo kunnen we
een échte tech partner zijn voor onze klanten en een digital enabler voor
bedrijven en ondernemers
— Jonas Dhaenens, oprichter van Combell en CEO of team.blue

Media

Perscontacten
Jimmy Cappaert
press@combell.group
combellgroup

Esther Spaans
press@transip.group
transip

Over team.blue
Team.blue is een leidinggevende digital enabler voor bedrijven en ondernemers. De groep is
ontstaan door de fusie van Combell Group en TransIP Group in 2019. Het bedient meer dan 1,2
miljoen klanten in Europe en heeft ruim 600 medewerkers aan boord. Haar doel is om
technologie vorm te geven en krachtige digitale diensten aan te bieden voor bedrijven
wereldwijd.
About Combell Group
Combell Group startte in 1999 en is de leidinggevende digital enabler voor ondernemers en
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 maken deel uit van haar DNA.
About TransIP Group
TransIP Group biedt managed en unmanged internet- en connectiviteitsdiensten aan vanuit
haar vestigingen in Nederland. Haar portfolio bestaat uit vertrouwde merken zoals TransIP,
Proserve, Signet, CloudVPS en VDX. Het motto van TransIP Group is ‘Make Advanced Simple’,
wat het doet voor meer dan 400.000 klanten zodat ze kunnen uitblinken in hun digitaal
bestaan.

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.
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