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“Op diverse locaties in Europa werken we
met onze eigen verkoopkantoren. Om
deze collega’s te helpen bij het zoeken
van de juiste lokale handelspartners,
waren we op zoek naar een leverancier
van kredietrapporten in alle
verschillende landen waar we actief
zijn. We wilden graag snel en bruikbaar
inzicht krijgen in het ﬁnanciële reilen
en zeilen van onze leveranciers en

www.creditsafe.nl

UITDAGING VOOR KADANT
Kadant levert slimme en eﬃciënte toepassingen voor de procesindustrie over de
hele wereld. Het onderdeel Kadant Johnson Europe BV bedient vanuit Nederland
Europa, Afrika, het Midden Oosten en India. “Op diverse locaties in Europa
werken we met onze eigen verkoopkantoren. Om deze collega’s te helpen bij
het zoeken van de juiste lokale handelspartners, waren we op zoek naar een
leverancier van kredietrapporten in alle verschillende landen waar we actief
zijn. We wilden graag snel en bruikbaar inzicht krijgen in het ﬁnanciële reilen en
zeilen van onze leveranciers en afnemers,” aldus Roger Hoogeboom, Financieel
Directeur Europa bij Kadant Johnson Europe BV.

OPLOSSING VAN CREDITSAFE
De online portal en de toegankelijkheid tot internationale rapporten waren
doorslaggevend bij de keuze voor Creditsafe. “Creditsafe heeft ons weten te
overtuigen met een hele mooie online portal waar onze behoefte direct mee
wordt beantwoord. We maken gebruik van het Premier pakket waardoor we
direct inzicht hebben in up-to-date kredietgegevens van 40 landen. Gaandeweg
onze samenwerking heeft Creditsafe zo’n 155 landen toegevoegd waardoor we
rapporten kunnen opvragen voor zo’n 90% van onze afzetmarkt. We zijn erg
tevreden over de snelheid waarmee de rapporten worden aangeleverd.”

WAAROM RAADT U ANDERE BEDRIJVEN HET GEBRUIK VAN CREDITSAFE AAN?

“Ik heb Creditsafe laatst nog aan ons moederbedrijf in Amerika aangeraden en die hebben inmiddels
ook een contract afgesloten! Ik vind dat Creditsafe een goed product biedt voor een goede prijs, dus
ik kan andere Credit Managers het gebruik van Creditsafe van harte aanraden,” concludeert Roger
Hoogeboom.
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