
  

 



  
 

Altijd bereikbaar, goede service 
Creativiteit, service, klantgericht 
Fijne club om mee samen te werken.  Goede it-ers 
Gemak, service en ontzorgen 
Goede kennis en snelle, goede service. Belangrijk bij storingen. 
Goede relatie, mooie samenwerking. 
Het bedrijf bied ons nieuwe kansen 
Het bedrijf is super klantgericht, alles kan, er wordt altijd snel gerageerd 
en zaken in orde gemaakt. Wat ik het aller belangrijkste vind is dat er 
wordt meegeadacht en er goede ideeen worden aangedragen die heel 
erg goed binnen mijn bedrijf passen. 
is verantwoordelijk voor de ict, wat uiteraard zeer belangrijk is voor ons 
bedrijf. 
Klantgericht 
Laagdrempelig in contact, altijd een oplossing, denken met je mee! 
Ontzorging op IT-gebied, zodat ik hier zelf geen tijd en energie in hoef te 
steken. 
Onze steun en toeverlaat bij vrijwel alle problemen op digitaal terrein 
Outhands is flexibel. Op welk moment we ook iets vragen aan Outhands, 
ze zorgen ervoor dat het gefixed wordt. Vaak denken ze ook pro-actief 
mee met vormgeving, van webwinkel, tot blog en nieuwsberichten.  
Outhands is voor mij een top-bedrijf: snelle service, plezierige 
medewerkers, goed advies en staat garant voor een snel werkende 
website. 
prima partner in websdesign 
Schakel tussen gezamenlijke klanten. 
Service en gemak 
stabiel bedrijf 
Veel, zij helpen ons bedrijf verder te groeien en makkelijker te maken 
Veel. Een mooi en snel groeiend bedrijf 
vertrouwen  
Zaken doen met Outhands betekent een snelle, professionele en 
persoonlijke samenwerking. 
Zij staan voor alle website en internet vragen voor ons klaar 
Ben uiterst tevreden 
Lekker zo doorgaan! 
Nee dank u 
Zijn op de goede weg, vooral volhouden zo!! 
Zo lang Outhands zich blijft ontwikkelen, zullen wij waarschijnlijk van hun 
diensten gebruik blijven maken. Ga zo door Outhands, en veel bedrijven 
zullen hun IT zorgen "out hands" geven!  
Geen wensen. Op kantoor is er altijd ruimte om even een bakkie te doen! 



  
 

Geen wensen. Wel een compliment aan Mark van der Meij 
Het contact is prima 
Nee dank u 
Niet. Mark van der Meij is een topper! 
Toppers, allemaal. 
Afspraken worden altijd nagekomen.  
Doorgaannnnn 
Het contact is goed prima service 
Nee dank u 
Geen wensen 
Hoe vaak doen jullie een klanttevredenheidsonderzoek?? 
Nee dank u 
Als iedereen zo adequaat zou reageren als dit bedrijf, dan zou het een 
stuk makkelijker zijn om te ondernemen. Goed contact, snel handelen, 
goed overleg over de op te lossen issues. Ik ben heel erg tevreden over 
hen." 
De service die Outhands levert gaat zo veel verder dan goede service. 
Super persoonlijk, ze denken altijd met je mee, denken ook na over de 
dingen waar je zelf nog niet aan gedacht hebt...Het team is heel goed op 
elkaar ingespeeld. De goede sfeer in het bedrijf straalt er van alle kanten 
af. Heel erg positief.  
Het is een prima partner waarmee wij prettig samenwerken. 
Ja, wij eten hier graag taart dus kom maar op met die taart  
Klanttevredenheid: ontbrak de "weet niet" score. In feite is 
klanttevredenheid bij Outhands een doorlopend iets. Als er geschakeld 
moet worden, tonen ze zich de sterkste schakel, wij vinden continue 
dienstverlening veel belangrijker dan een periodiek 
klanttevredenheidsonderzoek, korte lijnen zijn top. 
nee 
Nee dank u 
Super hulp gehad bij bouwen website. Perfecte ondersteuning op office 
365. Security support. Allemaal top!" 
Top bedrijf, Top service, alleen maar pluspunten ! 

 


