Referentiecase Duracell

Duracell werkt met de Europese Compliance Tool
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“Stibat heeft voor ons de geweldige Europese Compliance Tool
ontwikkeld waardoor we sinds dit jaar in een handomdraai de aangifte
kunnen doen voor meerdere landen tegelijk. Dit bespaart ons
ontzettend veel tijd. Daarnaast hebben we de samenwerking met Stibat,
zowel voor, tijdens als na de ontwikkeling van de tool als erg positief
ervaren!”
Jochem Arends - Market Planner Manager BNL
Duracell Netherlands

Meer weten?
Mocht u meer willen weten, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst. U kunt contact opnemen met
Harm Noorman via e-mail harm.noorman@stibat.nl of telefonisch via 079 - 363 20 90.
Meer informatie over de Europese Compliance Tool vindt u hier op onze website.
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