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Juli 2020 – Kerridge Commercial Systems (KCS), leverancier van ERP-software, diensten en supportoplossingen 

voor groothandel, distributie, verhuur en installatie klanten wereldwijd, heeft vandaag aangekondigd dat het 

Unit4 Wholesale in Nederland heeft overgenomen. 

Deze acquisitie is een belangrijke strategische acquisitie voor KCS in de Benelux en een positieve ontwikkeling 

voor Unit4 Wholesale. Unit4 Wholesale zal bestaande softwareoplossingen blijven onderhouden en 

ondersteunen en de voordelen van het KCS-portfolio aan haar klanten introduceren om klanten nog beter te 

ondersteunen 

Ian Bendelow, CEO van Kerridge Commercial Systems, zei: “De overname van Unit4 Wholesale is een geweldige 

stap voor beide bedrijven. Unit4 Wholesale maakt nu deel uit van de internationaal succesvolle KCS-groep met 

een focus op de wereldwijde handels- en distributiemarkt - het vult onze bestaande activiteiten in de Benelux 

uitstekend aan. Met deze acquisitie verdubbelen we onze inkomsten op het Europese continent, waardoor 

onze mogelijkheden nog verder toenemen ten voordele van al onze klanten. Unit4 Wholesale in de KCS-groep 

brengen zal onze aanwezigheid in deze sector in de Benelux versterken, verdiepen en een belangrijk platform 

vormen voor verdere groei in Europa. Wij zijn van mening dat ons uitgebreide aanbod van complementaire 

oplossingen ons in staat zal stellen om bestaande klanten en partners op de lange termijn beter van dienst te 

zijn en tegelijkertijd een zeer aantrekkelijk portfolio aan alle klanten te bieden.” 

Ludo Hertroijs Unit4 Wholesale: "We kijken ernaar uit ons onderdeel uit te maken van KCS, een 

gespecialiseerde groep die zich richt op software voor de handels- en distributiemarkt en we geloven dat we 

beter kunnen voldoen aan de behoeften van Unit4 Wholesale-klanten in deze sector, door gebruik te maken 

van de resources en expertise van de gecombineerde bedrijven.” 

 

Over Kerridge Commercial Systems. 

Kerridge Commercial Systems biedt specialistische software, service en support van volledig geïntegreerde 

software oplossingen aan klanten actief in de handel, distributie, verhuur, projecten en installatie – kleine en 

grote bedrijven, waar dan ook ter wereld. 

Met ruim 40 jaar ervaring in de handelsbranche, zijn onze technische experts leiders in handels- en 

management technologieën. Onze innovatieve en flexibele aanpak zorgt ervoor dat onze klanten voor de lange 

termijn met ons samenwerken. Onze missie is eenvoudig: het ontwerpen en leveren van hoogwaardige, 

geïntegreerde ERP-oplossingen waardoor onze klanten effectief kunnen inkopen, voorraad efficiënt kunnen 

beheren, winstgevender kunnen verkopen en betere service kunnen leveren. 

Kerridge Commercial Systems, met hoofdkantoor in Hungerford, UK, bedient 30.000 klanten wereldwijd, 

voornamelijk in Europa, Noord-Amerika, Afrika en Australië. Het bedrijf heeft, mede door de overname van 

Unit4 Wholesale meer dan 1.000 werknemers wereldwijd, waaronder teams op 4 locaties verdeeld over 

Nederland en België.   

Bezoek onze websites: 

www.kerridgecs.nl   
www.unit4wholesale.nl 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ramona de Jong, Marketing Manager Kerridge Commercial 
Systems Benelux via Ramona.de.Jong@kerridgecs.com 

Unit4 Wholesale overgenomen door Kerridge Commercial Systems.  
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