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MET CA 150 ONAFHANKELIJKE ADVISEURS, VERSPREID OVER 62 VESTIGINGEN DOOR
HEEL NEDERLAND BIEDT CREDION ONDERNEMERS TOEGANG TOT EEN UITGEBREID
NETWERK VAN GELDBRONNEN. DE GECERTIFICEERDE EN DESKUNDIGE SPECIALISTEN
VAN CREDION ZETTEN MET VEEL OVERTUIGING HUN EXPERTISE IN OM TE KOMEN TOT
EEN PASSENDE BEDRIJFSFINANCIERING VOOR MKB, MKB+ EN VASTGOEDONDERNEMERS. ALLEEN WERKEN VANACHTER HUN BUREAU PAST NIET IN HUN BEDRIJFSCULTUUR.
DE FINANCIËLE ADVISEURS VAN CREDION ZITTEN GRAAG BIJ ONDERNEMERS AAN TAFEL
OM SAMEN TE KOMEN TOT HET BESTE ADVIES EN FINANCIERINGSOPLOSSING
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JOHN-DITHMAR MENGE IS DIRECTEUR VAN CREDION. NET ALS ZIJN DRIE COLLEGA’S, HENRI VAN MONTFORT
JACCO VAN HOUT EN JOOP VAN DIJCK IS HIJ MEDE-EIGENAAR VAN CREDION REGIO GROOT EINDHOVEN
MET EEN VESTIGING OP DE HURKSESTRAAT EN EEN VESTIGING IN HELMOND. SAMEN ZORGEN ZIJ VOOR DE
BESTE BEDRIJFSFINANCIERING VOOR HUN KLANTEN. VAN DE KLEINE RETAILER OP DE HOEK TOT GROTE ONDERNEMINGEN IN DE REGIO. JOHN-DITHMAR: “IEDER KANTOOR VAN CREDION IS ZELFSTANDIG EN EIGENDOM VAN DE MENSEN DIE ER WERKEN. OOK IN DIE ZIN ZITTEN WE GOED OP DE HURK: WIJ ZIJN ONDERNEMERS ONDER DE ONDERNEMERS EN SPREKEN DEZELFDE TAAL. WIJ BEGRIJPEN WAT AMBITIE IS.”
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