
AVN REMARKETING X TRUE 

 

Samen voor de 
beste service 

 

In deze snelle, technologisch geavanceerde wereld is 24x7 de 

nieuwe standaard. Trage laadtijden en het niet beschikbaar zijn van 

uw web omgeving zijn desastreus voor online succes. Bezoekers zijn 

namelijk snel weer vertrokken. Daarom werkt AVN Remarketing 

samen met managed hostingprovider True. Samen zetten wij een 

hoog presterende hostingomgeving neer die betrouwbaar, veilig en 

klaar voor de toekomst is. Zo kunt u zorgeloos doorgroeien met uw 

automotive platform. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordelen voor u: 
 

 
→ Sneller vooruit door intensieve samenwerking AVN Remarketing & True 

→ Technische kennis voor optimale performance 

→ Nooit meer zorgen over beveiliging, prestaties en beschikbaarheid 

→ Infrastructuur die meegroeit met uw succes 

→ Compliant omdat True beschikt over de juiste certificeringen 



Digitaal sneller vooruit met 
AVN Remarketing & True 

True en AVN Remarketing stellen organisaties die 
afhankelijk zijn van hun online activiteiten in staat 
concurrentievoordeel te behalen. Hoe? Door 
technologisch advies te geven dat aansluit op uw 
business en door de hostingomgeving constant te 
optimaliseren en 24/7 te beheren. Hiermee zorgen 
onze specialisten dat u zich kunt focussen op uw 
corebusiness. 

 
 
 
 

Optimale configuratie voor AVN Remarketing 

 
 

Hi, wij zijn AVN Remarketing 

Wij zijn jouw navigator op de vele wegen naar succes. 
Met het ‘Remarketing Wiel’ zorgen wij dat alle 
variabelen op de juiste manier gewogen worden en op 
jouw manier tot hun recht komen. 

Wij bouwen platformen die een verlengstuk zijn voor 
jouw dienstverlening en faciliteren de bijbehorende 
applicaties. Auto’s inspecteren, transporteren en 
verkopen is nog nooit zo makkelijk geweest. 

 

In de automotive is er geen completere partner dan wij 
en dan laten we jou graag zien. Stilstaan is achteruit 
gaan, maar niet met ons ‘Remarketing Wiel’. Wij laten 
jou graag, samen met True, zien hoe we mét jou 
richting de stip op de horizon willen rollen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specialismes: 

Voertuig inspectie, voertuig veilingen, digitale platformen, 

doorontwikkeling en nog veel meer. 

 
 

 
 

Voordelen Nederlandse cloud provider 

Dienstverlening conform Nederlandse wet en 
regelgeving. Data blijft veilig binnen de 
Nederlandse landgrenzen. Nederlandstalige 
servicedesk. 

 

Security 

Met  managed   hosting van True  weet je  dat de 
infrastructuur van het hostingplatform optimaal    is 
beveiligd   en   voldoet aan de laatste wet- en 
regelgeving.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                             

True selecteert, configureert en optimaliseert in samen- 
werking met AVN Remarketing de meest geschikte soft- 
ware en middleware voor uw applicatie(s). Daarna neemt 
True de volledige verantwoordelijkheid voor installatie, 
configuratie en optimalisaties van de technologiestack. 

Service level agreements 

Continuïteit gewaarborgd 24/7 
Proactief management 
Juiste certificeringen  
Ontzorging door beheer 
 

Bezoekadres  
AMS Keienbergweg 100  
1101GH Amsterdam 

 

0800 BEL TRUE 
info@true.nl 
www.true.nl 

AVN Remarketing 
Amerikastraat 16 
5171 PL Kaatsheuvel 

 

088 447 0700 
sd@avnremarketing.eu 
www.avnremarketing.nl 

True is ISO 27001, ISO 9001, NEN 7510 gecertificeerd en beschikt over ISAE 3402 type II rapporten. 
 

Private, Hybrid &  Public cloud 

Voor iedere uitdaging de juiste oplossing: True 
bouwt en beheert flexibele oplossingen  in 
private, hybrid  en  public   cloud. 

 


