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GGN verhuist van Sommelsdijk naar Hellevoetsluis
Op 15 maart 2012 verhuist de GGN
GGN--vestiging van Sommelsdijk naar een nieuw pand in
al de goede tijd in
Hellevoetsluis. De nieuwe locatie biedt veel mogelijkheden,
mogelijkheden, maar GGN zzal
Sommelsdijk ook zeker niet vergeten.
GGN hecht veel waarde aan haar fysieke bereikbaarheid en verwacht dat debiteuren en opdrachtgevers
makkelijker de weg vinden naar een kantoor om de hoek, in Hellevoetsluis. De meesten van hen
bevinden zich immers ook in Hellevoetsluis en omgeving. De nieuwe locatie biedt GGN bovendien de
mogelijkheid om verder te groeien.
Het besluit is weloverwogen genomen, maar niet zonder slag of stoot. Vestigingsmanager Tanja van der
Vlugt: “Goeree-Overflakkee verlaat je niet zomaar, zeker niet als je een historische band hebt met het
eiland. Ons kantoor was er 57 jaar gevestigd. We verlaten Sommelsdijk daarom met gemengde
gevoelens. We zijn ontzettend blij met de nieuwe mogelijkheden die de locatie Hellevoetsluis ons biedt,
maar zullen de gemoedelijkheid van Goeree-Overflakkee zeker missen.”
De nieuwe adresgegevens van GGN zijn:
Bezoekadres:
GGN
Struytse Hoeck 2-3
3224 HA Hellevoetsluis
Postadres:
GGN
Postbus 19212
3001 BE Rotterdam
Telefoonnummer: 088-3315866
E-mail: info-maasdelta@ggn.nl
Website: www.ggn.nl
Over GGN
GGN is de grootste creditmanagementorganisatie in Nederland. Bij GGN werken circa 1350
medewerkers, waarvan meer dan de helft als incassospecialist. Daarnaast zijn er 144 (kandidaat)
gerechtsdeurwaarders en 55 juristen. GGN is met 28 vestigingen actief in het hele land en biedt als enige
partij op landelijk niveau minnelijke incasso en gerechtelijke incasso binnen één organisatie, met eigen
kantoren. Daarnaast kunnen bedrijven bij GGN terecht voor het uit handen nemen van facturatie, het
volledige debiteurenbeheer, advies bij het inrichten of verbeteren van het creditmanagementproces,
detachering, training en opleiding van debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en
gerechtsdeurwaarders. De missie van GGN is het verhogen van het ondernemersrendement van haar
opdrachtgevers door het voorkomen, beheersbaar maken en terugdringen van debiteurenrisico’s.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke van der Loo, Adviseur Corporate en Interne
Communicatie, telefoon: 06-820 600 69, e-mail: j.vanderloo@ggn.nl.

