Net die stap extra
CED heeft een heldere visie: we beschermen

Wat van waarde
is, moet van
waarde blijven

en behouden wat voor mensen van waarde
is. Met ruim 1500 medewerkers in 14 landen
maken we die belofte waar. Dat doen we
onder andere voor bedrijven in de verzekeringssector, syndici, verenigingen van mede-eigenaars, vastgoedbedrijven, leasemaatschappijen, zorgverleners, multinationals en
overheden. Vanuit ons eigen sterke CED merk,
maar ook als white label voor bedrijven die
daarmee hun Net Promotor Score een boost
willen geven. Wij beseffen dat onze prestaties
mede bepalend zijn voor de tevredenheid en
loyaliteit van uw klanten. Daarom toont CED
zich keer op keer als dé waardespecialist, een
vernieuwende businesspartner die met trots
en toewijding telkens die stap extra zet voor
u en voor uw klanten.

“Uw klanten het vertrouwen geven dat zij bij ons in goede
handen zijn en dat vertrouwen waarmaken.”

CED Connect Suite
Achter onze full-service dienstverlening zit een wereld van ongekende technologie: CED
Connect Suite. Met deze bundeling van businessapplicaties verbinden we externe data
aan onze interne data. En we koppelen onze gegevens vervolgens weer aan uw systemen.
Zo heeft u altijd inzicht in de voortgang van de opdrachten. Maar belangrijker nog: CED
Connect Suite verbindt al onze diensten. Hierdoor krijgen uw klanten altijd de juiste hulp.
Het resultaat: een hogere klanttevredenheid. En dat is waar het uiteindelijk om draait.

CED
info@ced.be
www.ced.be

Surf naar www.ced.be voor contactgegevens en vestigingen.
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CED Connect Suite
Achter onze full-service dienstverlening zit een wereld van ongekende technologie: CED
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