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Coen houdt IT simpel, 
krachtig en doeltreffend.
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Aangenaam! Dit is Coen. Hij verzorgt vanuit Breda de 
kantoorautomatisering van kleine en middelgrote bedrijven en 
organisaties. Vaak zijn dit organisaties zonder eigen 
systeembeheerder, die wel hoge eisen stellen aan hun IT.

Coen is systeembeheerder en hardwarespecialist met een 
eigen, nuchtere kijk op IT. Hij zorgt gewoon dat uw netwerk 

altijd optimaal functioneert. Coen levert de hardware, realiseert netwerken en zorgt 
voor het beheer, onderhoud en oplossen van problemen. Daarvoor kunt u hem altijd 
direct bellen: 24/7 zonder extra kosten! 

“Eerlijk advies voor de beste oplossing”

Coen streeft voor zijn klanten altijd naar de beste oplossing, tegen een scherpe 
prijs. Als expert is Coen goed thuis in de cloud, maar hij adviseert zijn klanten 
meestal een eigen server (Windows) als basis van hun netwerk. Dat zorgt nog altijd 
voor de beste prestaties, de meeste snelheid en stabiliteit. Zo krijgt uw oplossing 
het stempel Coen. En bestaande hardware die meekan in een nieuw netwerk, past 
Coen gewoon in. Zo kan het ook!

Zoekt u een IT-specialist die u 
altijd direct kunt bellen? “Coen houdt IT 

simpel, krachtig en 
doeltreffend”
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De voordelen
op een rij:
  Brede dienstverlening kan u volledig ontzorgen
  Altijd direct contact met één aanspreekpunt: Coen!
  Kwaliteit van engineers bij grote automatiseerders 
  Mét alle voordelen van een ‘kleine’ dienstverlener
  U kunt altijd bellen: 24-7, zonder kleine lettertjes of meerkosten
  Geen voorrijkosten in de regio Breda

Met zijn brede dienstverlening kan Coen klanten volledig ontzorgen op het 
gebied van kantoorautomatisering. Naast de levering van hardware zorgt hij 
voor het systeembeheer, onderhoud en service. U heeft daarbij altijd één vast 
aanspreekpunt: Coen. 

Onderhoud en service
Het onderhoud, beheer en de service voor uw netwerk is bij Coen in goede handen. Hij is Microsoft-
partner en u kunt hem altijd persoonlijk bellen: écht 24-7! Zonder kleine lettertjes of meerkosten. Zo krijgt 
u altijd snel antwoord. Vaste klanten worden met kleine problemen kosteloos geholpen. Want Coen vindt 
goede service heel belangrijk.

Softwareadvies & SPLA 
Om meer rendement te halen uit uw software geeft Coen advies over aanschaf van softwarepakketten. 
Een pakket in één keer afkopen, is vaak het meest voordelig. Soms kan leasen per maand met een SPLA 
(Services Provider License Agreement) ook interessant zijn. Coen maakt dit mogelijk en denkt graag met 
u mee. Met een SPLA benut u voor een vast, laag bedrag per maand de meest geavanceerde software 
van Microsoft, die eerder alleen was voorbehouden aan grote organisaties. 

Veiligheid
Coen zorgt dat u altijd veilig kunt werken en de baas blijft over uw eigen data (op uw eigen server). Hij 
maakt daarbij gebruik van de beste software voor back-ups (Acronis) en uw bescherming tegen virussen 
en op internet (Kaspersky). 

Coen ontzorgt met compleet 
IT-pakket
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Hardwarespecialist voor de 
beste oplossing
Coen is specialist in hardware en levert alles wat nodig is voor uw netwerk: de 
server, bekabeling, pc’s, printers en andere randapparatuur. Hij stelt hoge eisen 
aan producten en dus aan zijn toeleveranciers. Alles voor het hoogste doel: een 
uitmuntende oplossing voor iedere klant. 

Uw eigen server
Coen heeft veel verstand van cloud-oplossingen, maar voor veel organisaties is een eigen server nog 
altijd de beste en meest efficiënte oplossing. U kunt de capaciteit van uw eigen server volledig zelf 
benutten en Coen zorgt daarbij voor maximale performance van uw netwerk. Ook thuis of onderweg zijn 
documenten en e-mail op uw server uitstekend én veilig toegankelijk, bijvoorbeeld als remote desktop.

Speciale pc’s & CAD 
Voor pc’s met specialistische kwaliteiten kunt u uitstekend terecht bij Coen. Als hardwarespecialist bouwt 
hij zelf hoogwaardige maatwerk pc’s, afgestemd op uw wensen. Hier wordt bijvoorbeeld veel gebruik van 
gemaakt door CAD-afdelingen die nieuwe CAD-pc’s nodig hebben.

Zelfbouw en bekabeling
Voor de beste oplossing bouwt Coen als hardwarespecialist de servers en pc’s bijna altijd zelf. Zo kan 
hij maatwerk leveren en de prijs en prestaties perfect afstemmen op uw wensen. Indien nodig wordt ook 
A-merk apparatuur ingezet. Zo krijgt u het beste uit twee werelden. Voor hergebruik van uw bestaande 
hardware kunnen upgrades worden uitgevoerd. Coen is bovendien specialist en Ziggo-partner op het 
gebied van bekabeling en verbindingen.  

Volledige naam: Coen Sleeuwenhoek
Bouwjaar: 1979 
IT-ervaring: Sinds 1997 
Woonplaats: Breda

Wilt u meer weten? 

Kijk op: Coen.nl 
Bel: 06 – 51 931 438
Mail: info@coen.nl

Postadres:
Coen Sleeuwenhoek
Asterdkraag 78
4823 GB Breda



Dit is Coen, 
zelfstandig IT-specialist.

“In 2004 begon ik mijn eigen bedrijf 
als zelfstandig IT-dienstverlener. Zo 

kan ik mijn visie op mijn vak het best 
in praktijk brengen. Ik streef altijd naar 
de beste oplossing voor klanten, met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. 

De oplossing zoals ik die voor mijzelf 
zou realiseren. 

Ik merk dat klanten mijn aanpak 
waarderen: nuchter, daadkrachtig, 

professioneel en persoonlijk. 
En klanten kunnen mij echt ALTIJD 

direct bellen. Dat waarderen ze.”
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