
tcn data hotels
room service guaranteed

De digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dat papieren archieven zijn getransformeerd in 
computerruimten. Computerruimten hebben door de afstand absoluut voordelen, maar 
hebben beperkingen op gebied van flexibiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Een oplossing 
voor dit probleem is het verhuizen van uw ICT-apparatuur naar een TCN Data Hotel.

Waarom uw ICT-apparatuur huisvesten
in een TCN Data Hotel:

Maximale beschikbaarheid en veiligheid 1. 
Wanneer uw ICT-omgeving niet beschikbaar is, lopen 
de kosten en irritaties hoog op. Bovendien loopt 
uw bedrijfscontinuïteit gevaar wanneer kostbare 
gegevens verloren gaan. Data Hotels bieden de hoogste 
beschikbaarheid en veiligheid voor de opslag van uw ICT-
apparatuur. 

Prijs en flexibiliteit 2. 
Om dezelfde hoge beschikbaarheid en flexibiliteit te 
bereiken die TCN garandeert in haar Data Hotels, moet u 
fors investeren. Ook na deze investering heeft u vaak nog 
niet de flexibiliteit in formaat en vermogen die een TCN Data 
Hotel biedt. Bovendien zijn de exploitatiekosten hoog. Door 
ruimte te huren in een TCN Data Hotel kan het prijsvoordeel 
oplopen tot meer dan 70% ten opzichte van conventionele 
computerruimtes. 

Efficiëntie 3. 
Schaalgrootte en specifieke datacenter apparatuur zorgen 
ervoor dat TCN de efficiëntste Data Hotels in Nederland 
realiseert. Daarom krijgt u bij ons de beste prijs garantie.

TCN Data Hotels leveren
betrouwbare datacenterruimte
conform de hoogste standaarden
in de branche

verhuis naar een TCN Data Hotel

Wat is een TCN Data Hotel?

Een TCN Data Hotel is een datacenter waar 
bedrijfskritische ICT-apparatuur onder optimale 

omstandigheden wordt ondergebracht. Een TCN Data 
Hotel levert stroom, koeling en beveiliging. Bovendien 

zijn er geavanceerde, automatische brandmeld- en 
blussystemen en back-up stroomvoorzieningen. 

Verbinding met uw kantoor en het internet is mogelijk 
via één van de vele aanwezige leveranciers. In verband 

met het bedrijfskritische karakter van de apparatuur in 
onze Data Hotels zijn alle belangrijke voorzieningen 

dubbel uitgevoerd. Naast de basisdienstverlening heeft 
u keuze uit vele additionele services.



meer info
data hotels team

Wie is TCN Data Hotels?
TCN Data Hotels is een zelfstandig opererende 
dochteronderneming van TCN met een dedicated team dat sinds 
2001 datacenters ontwikkelt, beheert en exploiteert. Met drie 
datacenters, ruim 30.000 m²/100 MW vermogen en langdurige 
relaties met nationale en internationale klanten, heeft TCN Data 
hotels bewezen een stabiele marktspeler te zijn op het gebied van 
datacenters. TCN Data Hotels vindt u in Groningen, Eemshaven en 
Hilversum.

Wie is TCN?
TCN is vanaf 1994 actief als de dappere en speelse hond van 
het Europees vastgoed. Door onze flexibele benadering zijn we, 
ook in de huidige markt, steeds in staat verrassende plekken te 
bedenken, te maken en vooral te onderhouden.

TCN transformeert bestaande gebouwen en gebieden tot 
comfortabele, functionele en veilige leefomgevingen. Wij doen 
dat op basis van cocreatie met gespecialiseerde partners. 
Door de integrale benadering van onze projecten, namelijk 
conceptontwikkeling, realisatie, beleggen en het managen van 
projecten, zijn wij langdurig betrokken bij onze projecten.

TCN wordt gevormd en gemaakt door 200 medewerkers 
en heeft projecten in Nederland, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk en Rusland.

Meer informatie?
Als u meer wilt weten over de TCN Data Hotels dan kunt u 
contact opnemen met het TCN Data Hotels sales team via:
E info@tcndatahotels.com
T telefoonnummer +31 (0) 50 574 57 45
I www.tcndatahotels.com

TCN Data Hotels, een logische keuze

Steeds meer bedrijven en instellingen kiezen voor opslag van hun bedrijfskritische data in 
een datacenter. In onze TCN Data Hotels mogen wij onder meer ziekenhuizen, banken, 
universiteiten, multinationals, internetbedrijven en ICT-bedrijven, maar ook overheid en 
MKB bedrijven tot onze gasten rekenen. Bedrijven en instellingen die grote waarde hechten 
aan het ICT-proces zoals ziekenhuizen, banken, universiteiten, multinationals, 
internetbedrijven en ICT-bedrijven, maar ook de overheid heeft vaak haar eigen 
afgeschermde ruimte in een TCN Data Hotel. Zo’n afgeschermde ruimte wordt een private 
suite  genoemd. MKB bedrijven of bedrijven met minder ICT-opslag delen de ruimte met 
andere partijen in een zogenaamde shared suite of hebben  hun ICT-beheer en opslag 
uitbesteed aan ICT-specialisten. Deze ICT-specialisten huren ruimten in een TCN Data Hotel. 
Deze ruimten variëren van 40 tot wel 2.000 m², maar ook grotere oppervlakten zijn mogelijk.

Data Hotel Eemshaven

Weet vooraf wat u betaalt!

TCN Data Hotels geeft u de mogelijkheid 

prijzen vergelijkbaar te maken. Hierbij 

beloven wij u de “beste prijs garantie”; u 

krijgt de beste kwaliteit en service en een 

transparante prijs.


