
 
 
Geachte relatie, 

Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de nieuw
BV. w3Media is al 10 jaar uw vertrouwde partner in webhosting,
hosting, domeinregistraties, colocated
 
Kwaliteit, snelle service, persoonlijk
speerpunten van w3Media geweest. Vanwege de enorme groei van het bedrijf
deze speerpunten te kunnen vasthouden, noodzakelijk om onze capaciteit te vergroten zodat 
wij u ook in de toekomst een hoog serviceniveau kunnen garanderen.
XS B.V. de ideale partij gevonden die dit kan realiseren. Zij hebben recentelijk w3Media B.V. 
overgenomen.  
 
Met genoegen stel ik u André
Weliswaar zal ik, Desmond van der Winden 
verdwijnen en actief achter de schermen aanwezig zijn. 
 
Ik ben er van overtuigd dat met deze overname niet alleen onze service is gegarandeerd 
voor de toekomst, maar door de extra inbreng van 
ook veel extra diensten mogelijk zijn.

Met vriendelijke groet, 
 
D.P. van der Winden 
 
 
Door middel van dit schrijven wil ik graag mijzelf, André Gerritsen, 
van Source XS B.V. introduceren als uw nieuwe partner.
 
In de komende tijd zal ik u op de hoogte houden van alle ontwikkeling
de overname. Ik zal alles in staat stellen om 
verlopen. De overname van w3Media B.V.
aantal interessante en positieve veranderingen met zich mee.
een ruimere personeelsbezetting en 
 
Source XS B.V. levert al bijna 10 jaar 
onderscheiden in persoonlijke service, flexibiliteit en
probeert continue op de klantverwachtingen in te spelen en zo nodig haar producten hier 
naar aan te passen. Dit heeft geresulteerd in een zeer trouwe en tevreden klantengroep; wij 
zullen alles doen om ook u tevreden 

Ons volledig geautomatiseerde backend
dagelijks up-to-date. Voortaan kunt u bijvoorbeeld zelf uw domeinen registreren of DNS 
beheren als u hiervoor kiest. Ook krijgt u real
monitoren wij alles nauwlettend
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deze speerpunten te kunnen vasthouden, noodzakelijk om onze capaciteit te vergroten zodat 

st een hoog serviceniveau kunnen garanderen. Wij hebben in 
de ideale partij gevonden die dit kan realiseren. Zij hebben recentelijk w3Media B.V. 

é Gerritsen voor, de nieuwe directeur van w3Media B.V.
Weliswaar zal ik, Desmond van der Winden (ex-directeur van w3Media 
verdwijnen en actief achter de schermen aanwezig zijn.  

Ik ben er van overtuigd dat met deze overname niet alleen onze service is gegarandeerd 
voor de toekomst, maar door de extra inbreng van capaciteit en kennis door Source XS B.V.
ook veel extra diensten mogelijk zijn.  

Door middel van dit schrijven wil ik graag mijzelf, André Gerritsen, als directeur en eigenaar 
ntroduceren als uw nieuwe partner. 

u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
alles in staat stellen om dit zo geruisloos mogelijk voor u te laten 

De overname van w3Media B.V. door Source XS B.V. brengt voor u als klant een 
en positieve veranderingen met zich mee. Hierbij moet u denken aan 

bezetting en een bredere kennis en ervaring in de onderneming

al bijna 10 jaar kwalitatief hoogstaande diensten, waarbij we ons 
onderscheiden in persoonlijke service, flexibiliteit en betrouwbare producten. Source XS B.V. 
probeert continue op de klantverwachtingen in te spelen en zo nodig haar producten hier 
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Door onze proactieve houding, continue scholing en uitgebreide testomgevingen, zijn wij op 
de hoogte van de nieuwste technieken en trends en weten we uit eigen ervaring hoe we 
deze zaken kunnen inzetten voor u. Uiteraard proberen wij altijd ons enthousiasme over te 
brengen als het gaat om innovatie. Door de aanwezige kennis en beschikbaarheid van 
personeel zijn wij in de unieke positie om deze nieuwe technieken en trends in-house te 
ontwikkelen. Maatwerk is immers één van de zaken waarmee we ons onderscheiden. 
 
U als klant krijgt ook direct toegang tot onze helpdesk via de volgende e-mailadressen en 
telefoonnummers: 
 
E-mail: administratie@sourcexs.nl, verkoop@sourcexs.nl, support@sourcexs.nl  
Tel.: NL +31 (0)85 210 20 73, BE +32 (0)25 88 19 26 
 
Wij zullen er uiteraard alles aan doen om u te betrekken in ontwikkelingen van de komende 
tijd. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben vernemen wij deze uiteraard graag. 
 
Van heden zult u uw facturen voor de diensten van w3Media ontvangen van Source XS B.V.. 
Openstaande facturen blijven ongewijzigd.  
 
Ik kijk uit naar een prettige en langdurige samenwerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
A.A. Gerritsen (directeur) 


