
Beste klant, 

Belangrijke mededeling – Unit4 Wholesale BV overgenomen door Kerridge Commercial Systems 

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Kerridge Commercial Systems (KCS) Unit4 Wholesale BV 
heeft overgenomen, met hun expertise in belangrijke markten en solide klantenbestand. Deze overname 
is een belangrijke strategische investering voor KCS en een positieve ontwikkeling voor Unit4 Wholesale 
BV, omdat de bedrijven samen één van de sterkere ERP-aanbieders voor de groothandel- en 

distributiemarkt in de Benelux vormen. 

KCS is een erkende leverancier op het gebied van handels- en managementtechnologie voor de 
distributiesectoren en aanverwante sectoren en biedt gespecialiseerde software en diensten van hoge 
kwaliteit. KCS, met  hoofdkantoor in Hungerford, UK, bedient 30.000 klanten wereldwijd, voornamelijk in 
Europa, Noord-Amerika, Afrika en Australië. Het bedrijf heeft meer dan 1.000 werknemers wereldwijd, 
waaronder teams op 2 locaties in Nederland. 

Wij zijn van mening dat u alleen positieve veranderingen van deze acquisitie mag ervaren. Onze 
voortdurende investering in de productportfolio en support faciliteiten betekent dat u er zeker van kunt 
zijn dat wij, samen met onze gezamenlijke partners, kunnen voldoen aan uw behoeften van uw software - 

nu en in de toekomst.  

• KCS zal de producten van Unit4 Wholesale BV blijven onderhouden, verbeteren en 
ondersteunen.

• Als onderdeel van KCS, een stabiele, internationaal succesvolle, besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, zal Unit4 Wholesale nu de steun en middelen krijgen die nodig zijn 
om producten en diensten met nog meer vertrouwen te ontwikkelen en op de markt te 
brengen.

• De verkoop, support en implementatie voor de producten van Unit4 Wholesale zullen worden 
blijven verzorgd door de door Unit4 Wholesale geautoriseerde partner Logres Business 
Solutions B.V. 

Bezoek onze website (kerridgecs.nl) voor meer informatie over KCS, de oplossingen, klanten en geweldige 

team van mensen! 

Wij kijken er naar uit om met u samen te werken. 

Met vriendelijke groet,  

Ian Bendelow, CEO  Fred Loos, Managing Director Benelux 

Kerridge Commercial Systems Ltd Kerridge Commercial Systems 


