
 
 

Voor onmiddellijke publicatie  

BFR Expertise & Solutions breidt uit in de Benelux door een nieuw partnership 

Parijs, Brussel 28 Mei 2018 

BFR Expertise & Solutions heeft vandaag aangekondigd dat een samenwerkingsakkoord werd 
ondertekend met BZIX Consulting & Management, de Belgische adviesmaatschappij van Erik 
Timmermans. 

Dankzij dit partnership breidt BFR Expertise & Solutions haar activiteiten uit in de Benelux markt. 

Laurent Dray, voorzitter van BFR Expertise & Solutions zei “Wij zijn opgetogen over deze nieuwe 
samenwerking. Erik is een zeer ervaren en wereldwijd gerespecteerd expert in de wereld van 
Factoring en andere werkkapitaal-oplossingen. Deze samenwerking biedt belangrijke toegevoegde 
waarde voor onze steeds groeiende klantenportefeuille en laat ons tevens toe om een nieuwe en 
veelbelovende markt te betreden”.  

Erik Timmermans, zaakvoerder van BZIX Consulting & Management verklaarde “Deze start als 
makelaar past perfect binnen mijn pallet van activiteiten in de wereld van “open account” 
handelsfinanciering. Ik ben bijzonder opgetogen om terug te keren naar mijn professionele roots als 
adviseur van bedrijven op het vlak van werkkapitaal-oplossingen. Ik kijk bijzonder uit naar deze 
samenwerking met BFR Expertise & Solutions in de Benelux”. 

 

Omtrent BFR Expertise & Solutions 

BFR Expertise & Solutions is een Franse adviseur en makelaar, gespecialiseerd in financiering en 
verzekering van werkkapitaal (factoring, reverse factoring, leasing, voorraadfinanciering en 
kredietverzekering). De partners van BFR hebben meer dan 20 jaar ervaring in sleutelposities bij 
globale factoringmaatschappijen en combineren de analyse van cliëntbehoeftes met een perfect 
inzicht in de visie van een financiële instelling.  BFR Expertise & Solutions is stichtend lid van Farosol, 
een internationaal netwerk van makelaars in 22 landen. 
 

Meer info: www.bfr-es.com  
 

Omtrent BZIX Consulting & Management 

BZIX Consulting & Management bvba is het Belgische advies en dienstverlenend bedrijf van Erik 
Timmermans, gespecialiseerd in handelsfinanciering en verenigingsmanagement. Erik was 
Secretaris-Generaal van IFG (International Factors Group) van 2005 tot 2015. Hij speelde een 
sleutelrol in de fusie tussen IFG en FCI eind 2015. Na de fusie was Erik vice-Secretaris-Generaal van 
FCI en verantwoordelijke voor de Belgische divisie van FCI tot 31/12/2017. Hij startte zijn loopbaan 
in de factoringindustrie bij International Factors Belgium waar hij diverse managementposities 
bekleedde van 1982 tot 2001. Hij was ook voorzitter van de EU Federation for Factoring & 
Commercial Finance (2016-2018).  In Maart 2018 ontving hij de “Life Time Achievement Award” 
tijdens de BCR RFIx conferentie en de “Leadership in Receivables Finance Award” tijdens de Business 
Money Awards Dinner.  

Meer info: www.bzix.be  
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