O N Z E

V I S I E

V I S I E
Van “changing the way business information is
used”, streven we naar wereldwijde erkenning om
zo naar “the global business intelligence experts”
te evolueren. Met de nodige passie en de juiste
drijfveer willen we superieure informatie leveren,
om zo aan de noden van onze klanten te kunnen
voldoen. Elke klant, groot of klein, willen we
voorzien van de vertrouwde inzichten met behulp
van onze sterke data en intuïtieve platforms.
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G L O B A A L
Met 16 kantoren in 12 landen en 1.500 collega’s wereldwijd, kunnen
we met de nodige trots meegeven dat we een (h)echte, wereldwijde
leverancier zijn van handelsinformatie. Een netwerk van 26 partners
laat ons toe het productaanbod, de data en de inhoud te versterken,
te verbeteren en te verbinden, zodat klanten steeds nieuwe inzichten
kunnen verkrijgen over meer dan 230 miljoen bedrijven in 170 landen.
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B U S I N E S S
Wij hebben de manier waarop bedrijven gebruik maken van
handelsinformatie veranderd, en uiteraard blijven we onze service
koesteren en aanbieden om bedrijven te ondersteunen in het
realiseren van hun doelstellingen. Ons productgamma biedt een
scala aan zakelijke oplossingen voor credit risk management,
conformiteitsprocedures en marketing data. Wij begrijpen de markt
en wij begrijpen bedrijven.
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I N T E L L I G E N C E
Kennis is macht, en onze kennis is wat ons heeft groot gebracht.
Met behulp van een combinatie aan unieke datasets, streven wij ernaar
om een schat aan productoplossingen te creëren en te leveren die
gericht zijn op bedrijven van alle groottes. Dit alles gecombineerd met de
nodige inzichten die belangrijk zijn om sterke en geïnformeerde zakelijke
beslissingen te kunnen nemen.
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E X P E R T S
Met bijna 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven en een
gemiddelde van 10 jaar ervaring bij onze account
management teams, is het ons doel om te blijven innoveren,
om onze kennis uit te breiden en zo echte experts te
worden in alle gebieden, op alle markten.
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W A A R D E N

E E R L I J K
Intern geloven wij sterk in de betrokkenheid van ons
personeel en daarom heeft iedereen een eerlijke kans om
hun opinie te uiten. Wij belonen succes, straffen passiviteit
en hebben geen angst om te falen. Ook extern geloven
wij sterk in een eerlijke behandeling van onze klanten en
streven we steeds naar een uitstekende klantenservice,
evenals een eerlijk marktconform prijsmodel.

A N D E R S
Het leven is veel te kort om zich te vervelen op het werk.
Dat is waarom wij zo hard inzetten om een omgeving te
creëren die anders is dan een doorsnee kantoor. Het feit
dat “het nog nooit eerder gedaan is geweest op deze
manier” maakt het daarom niet verkeerd.
Wij streven naar een werkplek waar mensen graag
willen werken, een werkplek waar mensen op een
maandagochtend met plezier toekomen.
Hier bij Creditsafe durven we anders zijn. Wij blijven de
rebel op de markt en creëren unieke oplossingen om het
aanbod voor onze klanten nog beter te kunnen afstemmen
op hun noden en behoeften.
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P R O - A C T I E F
Stilstaan is achteruit gaan. Wij geloven er niet in om de
”imitators” te zijn op de markt. Wij willen marktleider
zijn, wij durven besluiten nemen en we zijn altijd één
van de eerste om actie te ondernemen. Innovatief uit
de hoek komen is iets wat we graag doen, zodat we
kunnen handelen nog voor de behoefte van de klant zich
presenteert.

S N E L
We zijn trots dat ons bedrijf het snelst groeiende is op
onze markt. We zijn sterk in de besluitvorming, vlot in de
uitvoering op de markt en moedig in het ondernemen van
actie waar nodig. Uiteraard moeten we ervoor zorgen dat
onze groeispurt niet in het gedrang komt met de kwaliteit
van de service die we aanbieden. Wij gaan voortdurend
na hoe wij de ideeën van alle klanten kunnen opnemen en
hoe wij deze ideeën kunnen vertalen of aanleveren op een
efficiënte en doeltreffende manier.

10

E E R L I J K
+
A N D E R S
+
P R O - A C T I E F
+
S N E L

Creditsafe Belgium
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
Tel:
0032 (0)2 481 88 60
Email:
info@creditsafe.be
Web:
www.creditsafe.be
Creditsafe France
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
Tel:
0 810 600 397
Email:
contact@creditsafe.fr
Web:
www.creditsafe.fr
Creditsafe Germany
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
Tel:
030 - 473 929 000
Email:
info@creditsafede.com
Web:
www.creditsafede.com
Creditsafe Ireland
Unit 1 H, Block 71, The Plaza,
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
Tel:
01 898 3200
Email:
info@creditrsafe.ie
Web:
www.creditsafe.ie
Creditsafe Italy
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2, 20122 Milano
Tel:
011/19 46 46 00
Email
italiainfo@creditsafe.it
Web:
www.creditsafe.it
Creditsafe Japan
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi Japan
Tel:
03-5797-7376
Email:
info@creditsafe.co.jp
Web:
www.creditsafe.co.jp

Creditsafe UK
Bryn House, Caerphilly Business Park,
Van Road, Caerphilly, CF83 3GR
Head Office
Tel:
02920 886 500
London Office
Tel:
0203 626 0062
Email:
ukinfo@creditsafeuk.com
Web:
www.creditsafeuk.com
Creditsafe Netherlands
Waldorpstraat 17, 2521 CA Den Haag
Tel:
070-3844600
Email:
info@creditsafe.nl
Web:
www.creditsafe.nl
Creditsafe Norway
Torvveien 12, 1383 Asker, Norway
Tel:
800 24 722
Email:
info@creditsafe.no
Web:
www.creditsafe.no
Creditsafe Sweden
Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg
Tel:
031-725 50 00
Email:
info@creditsafe.se
Web:
www.creditsafe.se
Creditsafe USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
Main Office
Tel:
(855)551-6903
West Coast Office
Tel:
(480)405-9300
Email:
uspainfo@creditsafe.com
Web:
www.creditsafe.com

