
LeaseWeb schakelt snel met 
bandbreedte en apparatuur

Professionele hosting
LeaseWeb levert diensten zoals colocatie, dedicated servers, server 

virtualisatie, streaming, webhosting en domeinnaam registratie. Onze 

engineers zorgen 24x7 voor kennisintensieve support.

groeikracht
LeaseWeb heeft de filosofie om altijd twee keer zoveel bandbreedtecapaciteit 

in het hostingnetwerk aan te houden als klanten verbruiken. Ook binnen onze 

datacenteromgeving hebben wij veel groeimogelijkheden. Daarnaast hebben 

wij standaard veel apparatuur op voorraad. Hiermee is uw webomgeving altijd 

verzekerd van hosting met groeikracht.

scherPe Prijs
Wij bieden hoge kwaliteit hostingoplossingen tegen zeer scherpe prijzen. 

Om die reden zijn de producten van LeaseWeb aantrekkelijk voor 

eindgebruikers, maar ook voor resellers en internetprofessionals die 

complexe hostingoplossingen in de markt zetten. Ons continue streven naar 

schaalvergroting zorgt ervoor dat wij die scherpe prijzen ook in de toekomst 

kunnen waarmaken.

groene hosting
LeaseWeb heeft 2.000 racks beschikbaar in CO2-neutraal datacenter 

EvoSwitch (www.evoswitch.com). Dit ‘next generation’ datacenter is het 

eerste datacenter in Nederland dat energiezuinig en volledig klimaatneutraal 

opereert. LeaseWeb kan er dus voor zorgen dat uw hostingomgeving volledig 

‘groen’ wordt ingericht.

Als klant van LeaseWeb kunt u het label
The Green Fan (www.thegreenfan.com) op
uw website plaatsen, om de maatschappij te
laten zien dat u investeert in terugdringing
van de CO2-uitstoot.

MEER WETEN?
Heeft u interesse in de hostingdiensten van LeaseWeb, 

kijk dan op www.leaseweb.nl. Of neem direct contact op 

met ons salesteam: 020 3162880, sales@leaseweb.nl

“LeaseWeb heeft ons 

een prachtige groene 

hostingoplossing 

geboden. Wij hebben

ook voor LeaseWeb 

gekozen omdat zij ruime 

ervaring hebben op het 

gebied van Microsoft, 

Linux en VMware.”

EdWin VAn VOOrbErGEn

Projectmanager ICT

bij Joh. Enschedé IT & Consultancy
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De organisatie
LeaseWeb is een snelgroeiende Europese leverancier van hostingoplossingen 

die zich voornamelijk richt op de zakelijke markt. Het bedrijf is gevestigd in de 

regio Amsterdam en staat in de wereldwijde top-20 van hostingproviders.

hostingnetwerk: >500 gbPs
LeaseWeb is eigenaar van een volledig op Cisco gebaseerd hostingnetwerk, 

dat een bandbreedte biedt van meer dan 500 Gbps. Het netwerk spant 

zich via de belangrijkste telecomcarriers uit over 4 datacenters in de regio 

Amsterdam. Daarnaast is LeaseWeb via internetexchanges aanwezig in 

Amsterdam, Brussel, Londen, Frankfurt, New York, Wenen, Stockholm, 

Warschau, Zürich, Praag en Madrid.

onze klanten sPreken
In onze datacenters hebben wij meer dan 12.000 servers in beheer. Tot 

de klanten van LeaseWeb behoren ondermeer 123Video, Koninklijke 

Joh. Enschedé, ICT-dienstverlener OGD, Hyves, de internationale 

productvergelijkingsite Twenga, Rijksmuseum Amsterdam, het Duitse Wige 

Media, AVRO, multinational Starbucks, PricewaterhouseCoopers en Univé.

ocoM grouP
LeaseWeb is onderdeel van OCOM Group (www.ocom.com), één van de snelst 

groeiende internetservicebedrijven van Europa.

Ook EvoSwitch (www.evoswitch.com) en FiberRing (www.fiberring.com) zijn 

onderdeel van OCOM.

Missie
Het bedrijf heeft als missie om betrouwbare en duurzame internetservices 

te leveren, waarmee personen en bedrijven hun aanwezigheid op het internet 

kunnen realiseren, onderhouden en ontwikkelen.

“Wij hebben een 

maandlang het

hosting netwerk van 

LeaseWeb getest en we 

waren onder de indruk 

van die resultaten.

ik vind het daarnaast 

fijn dat we zaken snel en 

flexibel met LeaseWeb 

kunnen afstemmen”

CédriC AnEs

technisch directeur en

mede-oprichter van Twenga

“LeaseWeb werkt 

aanvullend op OGd.

Zij leveren de 

infrastructuur waar wij 

weer diensten op kunnen 

bouwen zoals software 

as a service.”

sTEFAn sCHinninG

Projectmanager bij OGD

Over LeaseWeb

MEER WETEN?
Heeft u interesse in de hostingdiensten van LeaseWeb, 

kijk dan op www.leaseweb.nl. Of neem direct contact op 

met ons salesteam: 020 3162880, sales@leaseweb.nl

co
rp

0
0

12
0

0
8

lsw_leaflet_a4_corp0012008.indd   2 10/18/08   1:52:55 PM


