Retouradres: Wognumsebuurt 3, 1817 BH Alkmaar

Betreft: Overname Digital 4 U

Alkmaar, 8 mei 2020

Geachte klant,
Hierbij informeren wij u dat per 1 mei jl. Digital4u is overgenomen door SQR.NL en Reyez!, beiden in
Alkmaar gevestigd. Graag brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen.
De facturatie van hosting van uw website(s) en e-mail loopt voortaan via SQR.NL, voor beheer, onderhoud
en aanpassingen aan de website kunt u vanaf nu terecht bij Reyez! (www.reyez.nl). U kunt nog steeds
terecht bij uw vertrouwde contactpersonen, doordat alle medewerkers van Digital4u in dienst zijn gekomen bij Reyez! Deze medewerkers zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar per telefoon. Het nieuwe
telefoonnummer dat u voor support kunt bellen is: 072 571 3835
Even voorstellen: SQR.NL
SQR.NL – u spreekt het uit als SQuaRe – is onderdeel van de Cyso Group en is al 23 jaar actief als hostingprovider. Het kantoor is gevestigd aan de Wognumsebuurt 3 achter het centraal station in Alkmaar.
Bij SQR.NL kunt u terecht voor webhosting, domeinnaamregistratie, virtuele servers, cloud opslag en
zakelijke e-mail. Wij streven naar het online succesvol maken van klanten en daarom staat support hoog
in het vaandel. Wanneer u extra technische ondersteuning nodig heeft of andere vragen, dan verwelkomt
SQR.NL u op hun kantoor in Alkmaar. SQR.NL is ISO27001, NEN7510 en ISO20000 gecertificeerd.
Even voorstellen: Reyez!
Reyez! is een creatief digitaal bureau dat concepten bedenkt, creëert en ontwikkelt. Met veel passie
combineren we creativiteit met de nieuwste technieken om merken en mensen te verbinden. Altijd met
focus op de juiste gebruikerservaring en het behalen van jouw doelstellingen.
Remarqable, de marketingtak van Reyez!, kan u op het gebied van online marketing ondersteunen. Van
social media campagnes en vindbaarheid in Google tot conversie optimalisatie en e-mailmarketing.
Reyez! is gevestigd aan de Oudegracht 13, 1811 CA Alkmaar.
Wat betekent dit voor uw organisatie?
Facturatie van uw hostingdiensten zal voortaan plaatsvinden door SQR.NL. Facturen ontvangt u per e-mail
en kunt u bekijken via het controlepaneel ‘Mijn SQR’. U ontvangt hiervoor via SQR.NL een welkomstmail op:
[MAILADRES] om uw wachtwoord in te stellen.
Het technisch beheer van uw diensten wijzigt niet. De ontwikkeling van uw website(s) en/of webshops
valt vanaf nu onder de verantwoordelijkheid van Reyez! De kosten hiervoor zullen via Reyez! gefactureerd
worden.

Wat wordt er van u verwacht?
Wij vragen u om de desbetreffende persoon binnen uw organisatie over deze overname op de hoogte te stellen en te verifiëren of het bij ons bekende mailadres juist is. Wanneer dit niet het geval is, laat het ons dan zo
spoedig mogelijk telefonisch weten: 072 571 3835.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen
met de supportdesk via het nieuwe telefoonnummer 072 571 3835.

Met vriendelijke groet,
SQR.NL en Reyez!
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