
ICT-ontzorger voor het MKB

Even voorstellen
Misschien heb je ze al eens gesproken, maar misschien ken je ze nog niet:
Maarten en Willem. Zij houden Key-IT draaiende bij afwezigheid van Rinze. 
 
Maarten (36): 
Je kunt mij aan de telefoon krijgen als je Key-IT belt. Ik help met het oplossen
van verstoringen, maar voer ook diverse opdrachten en projecten uit. Een
aantal van jullie heeft mij al eens gesproken of zelfs al op locatie gezien. 
 
Willem (37): 



Vanuit de Achterhoek voer ik geregeld (web)projecten uit voor Key-IT.
Daarnaast staat de telefoon ook regelmatig naar mij doorgeschakeld en
ondersteun ik klanten op afstand. 
 
Het algemene Key-IT telefoonnummer staat altijd doorgeschakeld naar Rinze,
Maarten of Willem, net wie er aan het werk is. Sla dit nummer dus op in je
telefoon en bel dit nummer als je behoefte hebt aan snel contact:

075 - 20 40 841
Krijg je niemand te pakken op dat nummer? Spreek dan je naam en
telefoonnummer in op de voicemail. Je wordt dan zo snel mogelijk terug
gebeld. 
Geen haast? Mail dan naar info@key-it.nl.

WiFi
Steeds vaker worden we gevraagd om ondersteuning te bieden bij de
aanschaf, het aansluiten, de configuratie en het beheer van WiFi netwerken.

Mail ons

tel:+31752040841
mailto:info@key-it.nl
mailto:info@key-it.nl


In veel gevallen werken we daarbij samen met Koningen Elektrotechniek. Zij
zijn specialisten op het gebied van alles omtrent elektronica, domotica en data
netwerken.

Heb jij een vraag over je WiFi, wil je ondersteuning bij de instellingen of wil je je
netwerk uitbreiden of verbeteren? Neem dan contact met ons op. We helpen je
graag verder.

Professioneel e-mailadres
Nog steeds, anno 2022, komen we heel veel gratis e-mailadressen tegen bij
bedrijven. 
E-mailadressen die eindigen op bijvoorbeeld @hotmail.com of @hetnet.nl. 

Ik wil hulp bij WiFi

https://koningenet.nl/
https://koningenet.nl/
https://key-it.nl/snel-contact/?onderwerp=NB20220904%20Hulp%20bij%20WiFi&naam=%3C%3CFirst%20Name%3E%3E%20%3C%3CLast%20Name%3E%3E&emailadres=%3C%3CEmail%20Address%3E%3E


En dat terwijl een professioneel e-mailadres helemaal niet duur hoeft te zijn.
Zeker niet als je al een domeinnaam hebt! Want zeg nou zelf,
info@timmerbedrijfjansen.nl staat toch veel beter dan
tmimerbedrijfjansen@hotmail.com? 
 
Voor een e-mailadres met 1 GB ruimte in je postvak, betaal je slechts € 1 per
maand! Uiteraard kunnen we je ook helpen aan een Microsoft 365 e-mailadres
met je eigen domeinnaam. Deze postvakken zijn groter, maar je betaalt er ook
meer voor. 
 
Bekijk de mogelijkheden en neem contact met ons op om je te helpen kiezen. 
Nog geen domeinnaam? Een .nl-domein kost bij ons € 10 per jaar.

Mocht je deze nieuwsbrief willen bewaren? 
Download hem dan op key-it.nl/nieuwsbrief 

 
Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

Copyright © 2022 Key-IT, Alle rechten voorbehouden. 
 
 

Wil je veranderingen aanbrengen in hoe je deze e-mails ontvangt? 
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je kunt je uitschrijven 

 

Ik wil een professioneel e-mailadres
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