
Thielco Steel Solutions Group uit Reuver is specialist in roosters en oppervlaktebehandelingen. Het 
bedrijf maakte naam met de productie van degelijke roosters en traptreden in een groot 
toepassingsgebied. Toen ze zo’n drie jaar geleden op zoek waren naar een nieuwe 
netwerkinfrastructuur, klopten ze bij hun Cloudaanbieder Axians aan voor advies en werden 
doorverwezen naar aaZoo Network Solutions. Wat ze precies nodig hadden? Een goede en 
betrouwbare netwerkinfrastructuur op hun hele terrein. Of ze dat kregen? “Absoluut! In drie jaar 
samenwerking met aaZoo ben ik onder de indruk geraakt van hun deskundigheid.” We spreken met 
Rien Hendrikx, Sr. Financieel Manager bij Thielco Steel Solutions Group.

In al die jaren nooit ontevreden
Het wordt al snel duidelijk dat de heer Hendrikx heel positief is over de deskundigheid en 
betrouwbaarheid van aaZoo. “Waar mensen werken, worden fouten gemaakt, maar ik heb aaZoo er 
nog nooit op kunnen betrappen. Gewoon absoluut niet. Dat vind ik wel bijzonder. Kijk, een storing 
kan altijd gebeuren, maar dan hoef je maar met ze te bellen en het is binnen de kortste keren 
opgelost.” Hij legt uit waarom een goed netwerk zo belangrijk is voor Thielco. “Als onze mensen op 
de machine zitten, waar ook op het terrein, moeten ze direct dingen kunnen verwerken en bestellen. 
Dat werkt veel efficiënter, want dan hoef je niet iedere keer te verplaatsen om dat te doen. Dat 
bespaart ons veel tijd, geld én energie.”

Deskundigheid en kennis, dat is hun kracht
De netwerkinfrastructuur die aaZoo ontwierp, aanlegde en beheert, werkt perfect. “aaZoo is een 
bedrijf met heel veel deskundigheid. Die mensen zijn echt heel erg goed in hun vak. Als er iets 
speelt, weten ze waar het vandaan komt en lossen het in no-time op. Ze weten precies waar ze het 
over hebben. Dat is iets wat opvalt ten opzichte van hun concurrenten. We zijn echt supertevreden.”

aaZoo aan iedereen aanbevelen!
Op de vraag of de heer Hendrikx aaZoo zou aanbevelen is hij stellig. “Absoluut. Ze zijn deskundig, 
accuraat, netjes. Echt een betrouwbare partner. Dat zijn dingen die wij heel belangrijk vinden. Over 
prijs kun je onderhandelen, maar over deskundigheid en betrouwbaarheid niet. Ik moet weten dat 
het goed zit en bij aaZoo weet ik dat.

Betrouwbaarheid en deskundigheid. Wij noemen dat de kracht van kennis. Meer weten over onze 
werkwijze of onze oplossingen? Neem gerust contact met ons op!
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“ONS NETWERKBEHEER? WE HEBBEN AAZOO 
NOOIT OP EEN FOUT KUNNEN BETRAPPEN!”


