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Balude

De Aanleiding

Balude biedt u all-in ICT beheer, zij
ontzorgen u van al uw ICT-vraagstukken.
Balude is uw kennispartner op het gebied
van toekomstbestendige ICT-oplossingen
waarmee u uw productiviteit en
klanttevredenheid vergroot. Zij adviseren u
welke oplossingen meerwaarde opleveren
voor uw specifieke organisatie en
ontzorgen u volledig. Persoonlijke
aandacht en onafhankelijk advies op maat
staan daarbij centraal.

Johan Kanters van Balude stelt: “Wij zien
dat Aangetekend Mailen een zeer goede
en eenvoudige manier is om e-mails
beveiligd en rechtsgeldig te versturen.
Daarnaast kunnen wij onze klanten nu ook
de mogelijkheid van een digitale
handtekening bieden, die hun kan helpen
bij de commerciële activiteiten.”

De markt
Balude biedt de dienst in verschillende
markten aan, namelijk de ICT-sector,
Medische sector, Financiële bedrijven,
zorginstellingen en aannemerij.
Zij doen dit onder andere door hun klanten
aan te sluiten op een eigen platform
genaamd ‘Veilig Verstuurd’. Een naam wat
veel zegt volgens Johan Kanters.

“Aangetekend Mailen wordt de
dienst van 2019!”

Hoe bevalt de samenwerking met
Aangetekend Mailen?
“De samenwerking met Aangetekend
Mailen verloopt zeer goed. Zij denken
proactief mee, zijn dagelijks met de
ontwikkeling bezig, werken nauw samen
met klanten en staan altijd voor ons klaar.”

Aangezien wij gespecialiseerd zijn in de
medische sector hebben wij veel te maken
met het onderdeel security. Hier sluit
Aangetekend Mailen dan ook perfect bij
aan.

De toegevoegde waarde
Balude ziet de toegevoegde waarde van
de dienst vooral in de optie voor het
beveiligd mailen. Hun klanten kunnen met
Aangetekend Mailen gemakkelijk beveiligd
mailen, in controle zijn van de status en zo
snel en eenvoudig zaken afhandelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de dienst
Aangetekend Mailen van Balude?
Kijk dan snel even op de website:
https://balude.com/software/aangetekend-mailen/

Indien u uw gegevens achterlaat, zal een
contactpersoon van Balude contact met u
opnemen.

Kortom, de samenwerking die wij willen
terugzien bij onze leveranciers, maar ook
de samenwerking die wij willen met onze
klanten”
Aldus Johan Kanters.

www.aangetekendmailen.nl I info@aangetekendmailen.nl
tel: 0346-581 731

