Alphabet Belgium persbericht
Kris Holvoet wordt nieuwe COO van Alphabet Belgium
Aartselaar, 26 september 2017 – Naar aanleiding van de recente benoeming van Erik Swerts
tot CEO van Alphabet België wordt Kris Holvoet, Manager Sales Planning & Steering, benoemd
tot Chief Operating Officer (COO) van Alphabet België per 1 oktober 2017.
Kris Holvoet begon zijn automotive carrière 26 jaar geleden bij Honda Europe waar hij van Pricing analyst
doorgroeide tot Business Unit Manager Parts en maakte daar deel uit van het General Management team.

In 2009 start hij bij ING Car Lease, nu Alphabet Belgium. In zijn functie van Manager Operations nam hij
Service, Insurance en Remarketing verantwoordelijkheden voor zijn rekening. In 2016 wordt hij Country
Manager van Luxemburg en zorgt hij voor een groei van het sales volume. In maart van dit jaar
veranderde hij van functie om Manager Sales Planning en Steering te worden. Vanaf 1 oktober 2017 zal
Kris de functie van Chief Operating Officer (COO) bekleden.

Kris Holvoet: “Door de klant steeds centraal
stellen in ons denken en handelen staat Alphabet
garant voor een uitstekende dienstverlening en
levert het ook een bron van inspiratie voor
innovatieve en klantgerichte oplossingen die
tegemoet komen aan de hedendaagse en
toekomstige uitdagingen met betrekking tot
mobiliteit. Samen met mijn team wil ik de
uitdaging aangaan onze premium service verder
uit bouwen binnen een omgeving onderhevig aan
continue veranderingen als gevolg van
ecologische doelstellingen, fiscale maatregelen,
digitalisering en technologische ontwikkelingen.”

Over Alphabet
Als één van de marktleiders voor zakelijke mobiliteit in Europa helpt Alphabet bedrijven om hun
wagenpark op een efficiënte en duurzame manier te beheren. Alphabet werd in 1997 opgericht als
een divisie van BMW Group en heeft sindsdien een brede kennis verworven op het gebied van
internationaal wagenparkbeheer en operationele leasing. De uitgebreide dienstverlening omvat zowel
advies als financiering. Om aan de specifieke eisen van bedrijven te voldoen, zijn Alphabets zakelijke
mobiliteitsoplossingen op maat gemaakt.

Met een portefeuille van 650.000 voertuigen van alle merken in 19 landen is de organisatie één van
de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag 50.000 voertuigen,
goed voor een plaats in de top 3.
Met haar expertise en technologie loopt Alphabet voorop op het gebied van Advanced Mobility
Solutions: AlphaElectric biedt bedrijven uitgebreide eMobility-oplossingen, terwijl AlphaCity een
kostenbesparende Corporate Car Sharing regeling biedt en AlphaFlex bedrijven toelaat om een
mobiliteitsbudget te integreren.
Meer informatie vindt u op www.alphabet.be.
Contact
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Gerry Van Aken, Persrelaties, Alphabet Belgium
+32 (0)477 239 809, gerry.van-aken@alphabet.be .

