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AET Europe toegetreden tot The Hague Security Delta
Grootste security-cluster in Europa verwelkomt AET Europe als Premium Partner

Arnhem, 13 augustus 2015 – Met ingang van 1 augustus is AET Europe Premium Partner
geworden van The Hague Security Delta (HSD), het grootste veiligheidscluster in Europa. AET
wil haar expertise delen op het gebied van gebruikersidentificatie, authenticatie, digitale
handtekening en e-ID management. Een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
kan leiden tot uitstekende beveiligingsoplossingen is het oordeel van de internationale
onderneming.
Binnen HSD werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en
kennis op het gebied van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van
vitale infrastructuur en het forensische werkveld. Het veiligheidscluster is gericht op de
economische ontwikkeling en innovaties in de beveiligingssector te stimuleren. De stichting
fungeert als drijvende kracht en verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische
richting en de internationale promotie van het veiligheidscluster, door middel van
handelsmissies, communicatie en acquisitie van bedrijven, instellingen en conferenties.
Jan Rochat, CTO van AET over de samenwerking tussen HSD en AET:
'We zijn toegetreden tot HSD omdat we geloven in de voordelen van samenwerking. Als
internationaal IT-security bedrijf is het belangrijk om de toegang te krijgen tot alle kennis en
expertise die beschikbaar is in de markt. We zijn optimistisch om met de juiste partners in
contact te komen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en trends in de
veiligheidssector '.
Lees hier de aankondiging van HSD over het partnerschap.
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Over AET Europe
AET Europe is een Nederlands software bedrijf met focus op IT-beveiliging. Opgericht in 1998.
Het bedrijf ontwikkelt software voor de implementatie en het gebruik van security elementen
(bijvoorbeeld smart cards, tokens) en certificaten. De producten worden gebruikt bij de
(Nederlandse) overheid, gezondheidszorg, financiën en ondernemingen. AET Europe levert
haar state-of-the-art beveiligingsoplossingen voor client, server en mobiele omgevingen. Voor
meer informatie over AET Europe, bezoek de website www.aeteurope.com
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