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Ons partnerprogramma – jouw succes 

Datwyler IT-Infra is een internationale producent van IT-infrastructurele 
systeemoplossingen. Datwyler produceert deze systemen voor kantoorgebouwen, 
utiliteits- & woningbouw, datacenters en industrie. Datwyler streeft naar ICT-netwerken 
die over 25+ jaar nog steeds matchen met de hoge verwachtingen van de klant en wettelijk 
vereiste normen. 
 
Sterke samenwerking = perfecte installatie 
Deze stevige belofte krijgt pas waarde wanneer producent, distributeur en installateur 
perfect met elkaar samenwerken en uitsluitend voor het beste gaan. Daarom zijn wij 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden is het Datwyler Solution Programma 
ontwikkeld. Een plek waar wij elkaar sterker maken. 
 
Datwyler Solution Program (DSP) 
Het doel van het programma is het ondersteunen van installateurs bij hun 
installatieprojecten zodat datanetwerken aan de hoogst mogelijke performance eisen 
voldoen. Er volgt eerst een tweedaagse training en daarna ondersteuning bij elke fase van 
je toekomstige projecten. Je mag de merknaam Datwyler IT-Infra aan jouw onderneming 
verbinden en jezelf gecertificeerd Datwyler IT-Infra partner noemen. 
 
25 jaar Datwyler IT-Infra garantie 
Als gecertificeerd Datwyler Partner kan je op al je nieuw aangelegde Datwyler installaties 
25 jaar garantie afgeven. Ook kunnen wij naar wens een goede sparringpartner zijn bij elke 
fase van een project. Zo lever je een professioneel netwerk op en blijft de eindklant 
tevreden, pas dan zijn wij dat ook. 
 
Datwyler Partner na tweedaagse training 
Tijdens deze training wordt je vakkennis weer bijgewerkt. Vanaf dan ben je gecertificeerd 
Datwyler Partner en sta je ook zo geregistreerd in Zwitserland. 
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Alle voordelen als Datwyler Solution Partner 

 
Naast de garantie uit het certificaat zijn er meer voordelen als Datwyler Partner. Je kan 
profiteren van de marktpositie van Datwyler IT-Infra en de goede reputatie van het merk. In 
veel projecten is dat een vereiste.   
 
Natuurlijk geniet elke installatie van de hoogwaardige oplossingen van de Datwyler 
technologie waardoor je duurzamer en sneller kunt installeren. 
 
De voordelen 
ü Kwaliteitsproducten van een marktleider 
ü Geavanceerde en complete systeemoplossingen. 
ü Innovaties waardoor dure activiteiten worden geëlimineerd. 
ü Het voordeel van klanttevredenheid over Datwyler als merk. 
ü Gespecialiseerde training met essentiële vakkennis. 
ü 25 jaar garantie geeft een streepje voor bij potentiële klanten. 
ü Naar wens ondersteuning bij elke fase van de projecten. 
 
Samen kunnen wij 
ü  Meer kennis verwerven. 
ü  Nieuwe klanten winnen.  
ü Ambitieuzere projecten aanpakken.  
ü De klanttevredenheid vergroten. 
ü  De risico’s minimaliseren. 
 
Kortom, we kunnen samen succesvoller zijn. De basis hiervoor is een nauwe samenwerking, 
wederzijds vertrouwen en gemeenschappelijke doelen. 
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De tweedaagse training 

De tweedaagse training wordt door Redlink in Bunschoten verzorgd.  
Je krijgt een programma vol toepasbare kennis, aangereikt door een Datwyler Trainer. 
 
De lunch wordt verzorgd door Redlink. De koffie staat klaar vanaf 9:00 uur. 
Om 9:15 uur start de training en zal eindigen omstreeks 16:00 uur.  
 
Aan het eind van de tweede dag ga je naar huis met de laatste kennis en expertise rondom 
data-installaties en een DSP-certificaat. 
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Praktische zaken 
 
Kosten 
De kosten zijn € 395,- exclusief btw (deze zijn aftrekbaar van de belasting). 
 
Locatie: 
Redlink MDC experience 
Haarbrug 5 
3751 LM, Bunschoten-Spakenburg 
 
Inschrijven 
Onderteken het inschrijfformulier en stuur deze digitaal retour naar sales@redlink.nl. 
Of stuur een e-mail naar sales@redlink.nl en wij sturen het formulier toe. 
 
Vragen? 
Je kunt ons altijd bereiken via sales@redlink.nl of +31 33 298 0926. 
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Main Sales Engineering & Distribution partner 

Als officiële distributie partner van Datwyler IT-Infra is Redlink bv gemachtigd om DSP-
trainingen te organiseren. Hou de website in de gaten voor aankomende trainingen.  
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Inschrijfformulier DSP-training  
 

Aan de tweedaagse “DSP-training” op 5 & 6 oktober 2022 zal onderstaand persoon deelnemen. 

Het cursusbedrag bedraagt per persoon € 395,00 netto excl. btw. Bij het inschrijven van een tweede 
of volgende persoon ontvang je 10% factuurkorting op het totale bedrag. Hiervoor ontvang je een 
factuur, die voorafgaand aan de training voldaan dient te worden. 

 
Gegevens deelnemer     

Voorletter(s)     Roepnaam 

___________________________________       __________________________________________ 

Achternaam     Telefoon/Mobiel 

___________________________________       __________________________________________ 

E-mail      

___________________________________   

 

Gegevens bedrijf 

Bedrijfsnaam     Contactpersoon 

___________________________________        __________________________________________ 

Adres      Telefoon/mobiel 

___________________________________        __________________________________________ 

E-mail      

___________________________________   

 
Dieetwensen of een allergie, geef het hier AUB aan:  

 
 
_________________________________________________________                  NVT:___ 

Wij willen je vriendelijk verzoeken dit inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te sturen 
naar sales@redlink.nl. 

Na ontvangst zullen wij je de bevestiging zo spoedig mogelijk doen toekomen. 
 

Datum       Handtekening gemachtigde 

 

____________________   __________________________________________  


