
Geachte relatie, 

Sinds anderhalf jaar werkt Aristo Internet nauw samen met Spothost. Sinds begin 2014 zijn 
Eef Weenink en Spothost gezamenlijk eigenaar van Aristo Internet. Als eerste stap zijn de 
administratie en support van beide bedrijven samengevoegd om, in een proces van enkele jaren 
samen te gaan onder één vlag. 

De volgende stap is dat per 1 mei Aristo Internet verder gaat onder de naam Spothost. Eef 
Weenink blijft nog langere tijd betrokken als adviseur en contactpersoon, om zorg te dragen dat
de dienstverlening aan u, de cliënt van Aristo Internet, juist en volledig wordt voortgezet. 

Over Spothost 
Spothost b.v. is opgericht in 2005 en bestaat dit jaar 10 jaar. Uit onvrede over bestaande 
hostingbedrijven zijn Ronnie Karstenberg en Edwin Gels hier destijds mee gestart. Inmiddels is 
het bedrijf uitgegroeid tot een bedrijf van 10 professionele medewerkers die dagelijks bezig zijn 
uw hosting- of serveromgeving te bewaken en verbeteren. 

Uw voordelen van deze samenvoeging 
U beschikt over een professioneel team van hostingspecialisten. Daarnaast voorziet Spothost in 
een brede dienstverlening naast hosting en domeinnamen, zoals VOIP, Werkplek Online (cloud), 
Online Backup en streaming. Dit alles op basis van een betrouwbaar netwerk en up-to-date 
infrastructuur. 

Wat verandert er voor u? 
Eigenlijk niets. Uw domeinnamen, webaccount(s) en server(s) zijn reeds samengevoegd met de 
systemen van Spothost. U ontvangt vanaf nu de factuur van Spothost b.v. met andere adres- en 
betaalgegevens. Tevens verandert het telefoonnummer en e-mailadres. Uw wachtwoorden van e-
mail, FTP, e.d. blijven ongewijzigd. 

Overigens blijft Aristo Webdesign zelfstandig bestaan. Berend Jan Weenink zal zijn 
werkzaamheden en diensten blijven aanbieden afzonderlijk van deze overname.
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Nieuwe contactgegevens Aristo Webdesign
Spothost bv Berend-Jan Weenink
Nautilusstraat 3 Telefoon: 0545-431748   
7821 AG Emmen E-mail: info@aristo-webdesign.nl
Telefoon: 0591-714611
E-mailadres: info@spothost.nl

Overige gegevens
IBAN: NL13 RABO 0103353127 
Kamer van koophandel: 55289053
BTW nr: NL8516.41.155.B.01

Graag verzoeken wij u bovenstaande gegevens te wijzigen in uw administratie.
Heeft u vragen over deze samenvoeging, aarzel dan niet contact met ons op te nemen!

Aandelenoverdracht Aristo internet b.v. v.l.n.r.: Ronnie Karstenberg, Edwin Gels, Eef Weenink

Met vriendelijke groet,

Edwin Gels Eef Weenink
Spothost Spothost / Aristo Internet
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