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Edpnet neemt de Galaxy Group over 

 
Vandaag maakte de telecomoperator edpnet de overname van de Galaxy Group bekend.  

De groep bestaat in Nederland uit twee onderliggende werkmaatschappijen: Galaxy 

Business Networks B.V., All IP Europe B.V.  In België is Galaxy Mobile Solutions BVBA actief.  

Deze overname past in de strategie die edpnet uittekende voor de komende jaren.  Door 

de toevoeging van de Galaxy Group krijgt edpnet verder groeipotentieel in Nederland.  De 

groep zal volledig geïntegreerd worden in edpnet. 

 

De afgelopen 5 jaren werkten edpnet en de Galaxy Group reeds samen: de Galaxy Group bood 

als partner reeds verschillende edpnet diensten aan in zowel Nederland als België. 

 

Philip Deutz, CEO bij edpnet vertelt: ‘Onze bedrijven hebben samen een enorme expertise op 

verschillende vlakken.  Door onze krachten te bundelen, worden heel wat nieuwe mogelijkheden 

gecreëerd voor de Nederlandse en Belgische markt.’ 

 

‘Door deze overname hebben we er in Nederland ineens een deskundig team van 13 personen 

bij.  Dit geeft ons de kans om onze Nederlandse activiteiten in een stroomversnelling te krijgen, 

vult Joachim Slabbaert, COO bij edpnet aan. 

 

Het Nederlandse Galaxy Group team blijft verder opereren vanuit Lelystad, waar het kantoor 

gevestigd is.  Corine Drosterij, de huidige COO van Galaxy Group Nederland, zal de taak als 

Managing Director op zich nemen binnen edpnet Nederland. 

 

‘De komende maanden zetten we beiden in op een vlotte integratie van de Galaxy Group in 

edpnet.  We zien ontzettend veel synergie tussen beide bedrijven.  Voor onze huidige Galaxy 

Group relaties wijzigt er in eerste instantie niets.  We blijven onze relaties bedienen zoals ze van 

ons gewend zijn.  In de toekomst kunnen we hen nog beter ondersteunen met nieuwe en 

aanvullende diensten’, aldus Corine. 

 

Galaxy Mobile Solutions biedt edpnet voor de Belgische markt nieuwe mogelijkheden in het 

mobiele segment.  Tomas Cautereels was actief voor de Belgische divisie van Galaxy.  Hij zal zich 

bij het edpnet team in België vervoegen onder de functie als Business Developer Mobile. 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Joachim Slabbaert – Chief Operations Officer 

Tel.: +31 (0)20 712 94 12 

Mobile: +32 (0)477 29 56 98 

Email: j.slabbaert@edpnet.com 

 

Corine Drosterij – Managing Director 

Tel.: +31 (0)88 425 29 00 

Mobile: +31 (0)6 835 20 00 00 

E-mail: corine.drosterij@galaxygroup.nl 

Adres: Ketelmeerstraat 198, 8226JX Lelystad- Website: www.edpnet.nl / www.galaxygroup.nl 

 

mailto:j.slabbaert@edpnet.com
mailto:corine.drosterij@galaxygroup.nl
http://www.edpnet.nl/
http://www.galaxygroup.nl/


  >> persbericht 

 

Over edpnet 

 

Edpnet biedt sinds 1999 als onafhankelijke telecom operator internet, fiber en telefonie voor 

zowel bedrijven als particulieren. Wij doen al 20 jaar ons eigen ding en wij zijn inmiddels een 

vaste waarde binnen de Nederlandse telecommarkt. 

 

Kortom, hét slimme alternatief voor de telecomreuzen.  Wij geven onze klanten altijd dé beste 

service in combinatie met dé beste prijs. Geen grote woorden, gewoon no-nonsense. Zoals wij 

zijn. 

 

Onze diensten in een notendop: vdsl, fiber, telefonie (VoIP, virtuele PBX, sip trunk, mobiel, ...), 

hosting en registratie van domeinnamen. 

 

Over de Galaxy Group 

 

De Galaxy Group is ruim 20 jaar dé telecom infrastructuurspecialist in Nederland. Daar waar 

(digitale) communicatie benodigd is, zorgen wij voor de verbinding via de (koper)kabel, glas, straal 

en/of mobiel. Deze verbindingen worden gekoppeld aan onze beveiligde netwerkomgeving. 

 

De Galaxy Group levert ook hosted telefonie, remote acces en mailflow diensten. 

 

Naast de veiligheid staat natuurlijk ook onze persoonlijke service voorop. Wij staan dag en nacht 

klaar om onze klanten te helpen.  Eén van de vele krachten van de Galaxy Group. 


