Welkom bij Sieronline B.V.

Hoe zijn wij te bereiken?

Sieronline heet u van harte welkom als klant. We verzorgen

telefonisch : 0571 - 76 90 17 (ma t/m vrij van 8:30-17:00)

graag uw website, webapplicatie- of portal, domeinregistraties

spoed :

06 - 457 10 428 (alleen voor noodgevallen)

of e-mail. Maak kennis met ons team en onze dienstverlening.

whatsapp :

06 - 457 10 428

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op.

helpdesk :

helpdesk@sieronline.nl (ticketsysteem)

algemeen :

info@sieronline.nl

Het team van Sieronline
Remco Siero

Christel Westerop

Sinds 1999 ontwikkelt Remco

Al enkele jaren werkzaam

websites, Met ruim 23 jaar

bij Sieronline en het eerste

ervaring dus met recht een senior

aanspreekpunt voor al uw vragen op

webontwikkelaar. In 2010 heeft

gebied van het dagelijkse beheer op

hij Sieronline B.V. opgericht, dit

uw website en e-mail. Heeft een eigen

jaar bestaan we al weer 12,5 jaar.

bowlingbal.

Eigenaar

Senior Support Specialist

Fotografeert het liefste mooie
landschappen.

Marloes Bosgoed

Thom Lampenscherf

Verzorgt en bewaakt bij nieuwe

Heeft in 2016 bij Sieronline stage

projecten de planning en coördinatie

gelopen en is daarna bijven

van het gehele traject en houdt zowel

hangen. Op dit moment in dienst

klant en ons team scherp op de

als webontwikkelaar en server

planning en oplevering. Kijkt graag

beheerder. Vist ook nog eens af en

een spannende tv-serie.

toe.

Projectmanager

Ontwikkelaar & Serverbeheer

Matthijs Keijser

Senior Support Specialist
Sinds januari 2022 in dienst bij Sieronline ter ondersteuning op onze frontoffice als eerste aanspreekpunt.
Aanvullend springt hij bij, bij het opleveren van gerealiseerde projecten. Staat graag in de keuken!

Onze dienstverlening
Op onze website kunt veel lezen over onze dienstverlening. Wij bouwen / realiseren websites, webshops & portals op maat in
Wordpress. Aanvullend faciliteren we hosting, e-maildiensten, domeinnaamregistraties en SSL certificaten en hebben we ruime
ervaring in online leersystemen, online betaalsystemen. Binnen projecten / trajecten kunnen we een advisererende rol bekleden.
Daarnaast beschikken we over een eigen fotostudio voor fotografie werkzaamheden.

