Dankzij NDIX hebben ondernemers alle vrijheid om zelf hun
ICT-aanbieders te kiezen.

Maximale vrijheid
voor onze
ondernemers

Op bedrijventerrein Josink Es te Enschede zijn de ondernemers aangesloten op
de digitale marktplaats van NDIX en volgens parkmanager Mark van Mast tot
volle tevredenheid. “Al tijdens de ontwikkeling van het park zou rekening worden
gehouden met verbinding via glasvezel. Wil je camerabewaking via internet, dan
heb je snel internet nodig. Mede dankzij NDIX ligt er nu een glasvezelkabel van
minimaal 100 Mbit per bedrijf, voor Josink Es een echt ‘unique selling point’.
Aangesloten bedrijven hebben nu maximale vrijheid in hun keuze voor ICTdiensten.”
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Over Josink Es
Josink Es, gelegen aan de Westerval/A35 te Enschede, is in veel opzichten een bijzonder
bedrijventerrein. Het is ontwikkeld op een plek waar ooit boerderijen stonden en die landelijke
uitstraling is bewaard gebleven. Josink Es doet haast parkachtig aan, met veel eiken,
houtwallen en natuurlijk kleurgebruik. Door die groene omgeving wandelen buurtbewoners
er graag. Menigeen beschouwt het terrein als verlengstuk van de achtertuin. Het unieke
karakter leverde Josink Es in 2009 de titel ‘Beste Bedrijventerrein’ op.
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