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Amsterdam, 17 augustus 2009

2dehands.nl stapt over op groene stroom
Sinds vorige week draait advertentiesite 2dehands.nl op groene stroom. De servers
van 2dehands.nl zijn ondergebracht in het datacenter van XS4ALL. Deze verhuizing
vloeit voort uit een besluit om de site te verbeteren en krachtiger te maken zonder het
milieu te belasten.
Jaarlijks gebruiken drukbezochte sites, en dan vooral hun dataopslagsystemen, erg veel
stroom. Als site die het hergebruik van spullen aanmoedigt, geeft advertentiesite
2dehands.nl het goede voorbeeld. Juist daarom heeft de site gekozen voor datacenter
XS4ALL. Het stroomverbruik van het datacenter bestaat uit groene stroom. Er wordt gebruik
gemaakt van gerecyclede koeling door een energiemix van waterkracht voor wisselstroom
en Continuon Stadskoeling. De stroom waar 2dehands.nl op draait is afkomstig uit
Nederlands grootste windpark Amalia in de Noordzee.
Stroom en milieu sparen
2dehands.nl heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal machines te
vervangen voor nieuwe energie zuinigere exemplaren. “We zijn nu twee keer zo krachtig als
voorheen en kunnen onze bezoekers de komende jaren een snelle en gebruiksvriendelijke
site bieden. Dit alles met minder CO2 uitstoot”, aldus persvoorlichtster Linda Schaake.
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Over 2dehands.nl
2dehands.nl is opgericht in 1997 en was de eerste gratis vraag- en aanbod site in Nederland
(nog voor Marktplaats). Dagelijks trekt 2dehands.nl 60.000 bezoekers die op zoek zijn naar
tweedehands spullen. In België is 2dehands.be samen met de Waalse vertaling
2ememain.be, met 310.000 bezoekers per dag, de grootste vraag- en aanbodsite van België.
2dehands.nl is onderdeel van het in Amsterdam gevestigde Million Monkeys BV, ook bekend
van Nationalevacaturebank.nl, Jaap.nl en TTY Internet Solutions BV.
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Linda Schaake, woordvoerster
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Linda@2dehands.nl
Over XS4ALL
XS4ALL levert hoge kwaliteit internetdiensten voor consumenten en de zakelijke markt en
heeft ongeveer 250 medewerkers en 300.000 klanten. Opgericht in 1993 als de eerste
particuliere internetprovider in Nederland, ziet de provider voor zichzelf een speciale
verantwoordelijkheid weggelegd in de technische en maatschappelijke ontwikkeling van
internet.

