NIEUWS
Tanno Pieters benoemd tot nieuwe commercieel directeur
CashFlex Factoring
Arnhem, 6 juli 2017- Tanno Pieters (54) is met ingang van 1 juli jl. de
nieuwe commercieel directeur van CashFlex Factoring BV. Pieters heeft
ruim 20 jaar ervaring in de financiële sector en met name in de factoring.
Hij was recentelijk branch director bij Eurofactor GmbH.
Tanno Pieters over zijn nieuwe functie: ‘Ik kijk ernaar uit om samen met mijn
collega’s en mede-directielid René de Groot, de commerciële richting te
bepalen bij CashFlex. Een richting die is afgestemd op de marktbehoeften
van het MKB. De groeipotentie van MKB factoring in Nederland is enorm. Het
is belangrijk dat we de behoeften van de ondernemers centraal stellen en
daar onze dienstverlening op afstemmen.
CashFlex is een factorbedrijf opgericht door en voor ondernemers en
onderscheidt zich doordat ze snel, flexibel, creatief en ondernemend
opereren in de Nederlandse factormarkt. Een markt die grotendeels
gedomineerd wordt door bank gerelateerde factorbedrijven.
CashFlex Factoring, opgericht in 2014 en gevestigd in Arnhem, is onderdeel
van O2 Commercial Finance. De directie bestaat uit algemeen directeur René
de Groot en commercieel directeur Tanno Pieters.

René de Groot (L) en Tanno Pieters (R)

Heeft u vragen? Dan kunt u met René en Tanno contact opnemen.
Zij staan u graag te woord.
Tanno Pieters, commercieel directeur CashFlex,
Tanno.Pieters@cashflex.nl, 06-5890 8686
LinkedIn
René de Groot, algemeen directeur CashFlex
rene.de.groot@cashflex.nl, 06-3133 3904
LinkedIn
Achtergrond informatie:
CashFlex neemt de vordering van MKB-bedrijven over op basis van nonrecourse factoring. Dit betekent dat CashFlex de ondernemer betaalt en
daarmee eigenaar van de vordering wordt. Betaalt de afnemer/opdrachtgever
niet, dan is dat voor rekening van CashFlex. CashFlex hanteert geen eisen
voor een minimum omzet.
CashFlex werkt continu aan een klantgerichte dienstverlening voor
ondernemend Nederland. De klant en de problematiek waar MKB-bedrijven in
de praktijk mee te maken krijgen, staan altijd centraal in de bedrijfsvoering
van CashFlex.

