
Kerridge Commercial Systems 
benoemt Fred Loos tot 
Managing Director Benelux
Kerridge Commercial Systems, leverancier van geavanceerde, volledig 
geïntegreerde bedrijfsoplossingen voor handelsbedrijven, groothandel 
en distributie, heeft Fred Loos (1962) per 1 juli 2018 benoemd tot 
Managing Director Benelux. 

Fred Loos brengt 34 jaar ervaring in IT en financieel-logistieke systemen met 
zich mee en neemt de rol over van Ian Bendelow, CEO van de KCS Group. In zijn 
functie zal Fred Loos leidinggeven aan de dagelijkse operatie van zowel Kerridge 
Commercial Systems in Sliedrecht als het recent overgenomen AGP Business 
Software in Veghel en Capelle aan den IJssel. Ook speelt hij een belangrijke rol bij het 
verenigen van beide bedrijven en het optimaliseren van de samenwerking. 

Vóór zijn aanstelling bij Kerridge Commercial Systems was Fred Loos werkzaam 
als General Manager SME bij een gerenommeerd softwarebedrijf, waar hij 
verantwoordelijk was voor de mkb-markt in Nederland en België. Gedurende zijn 
carrière deed hij uitgebreide ervaring op in de richting van IT en management, door 
middel van diverse (leidinggevende) functies, opleidingen en cursussen. 

Fred Loos: “Ik ben vereerd te zijn benaderd voor de functie van Managing Director 
Benelux en kijk ernaar uit mijn steentje bij te dragen aan de verdere groei van 
Kerridge Commercial Systems in de Benelux. Begin 2018 nam het bedrijf AGP 
Business Software over. Een bedrijf overnemen is één ding, van verschillende 
bedrijven één maken is een tweede. Ik kan niet wachten om met de verschillende 
entiteiten samen te werken om een succesvol geheel te creëren over meerdere 
locaties, en ben zeer gemotiveerd om nieuwe kansen voor uitbreiding te spotten.”

Ian Bendelow, CEO van KCS Group: “We zijn verheugd Fred in ons team te mogen 
verwelkomen. Op basis van zijn expertise en bewezen staat van dienst ben ik ervan 
overtuigd dat hij een waardevolle toevoeging is aan onze business in de Benelux. 
Persoonlijk contact staat bij Fred hoog in het vaandel, en dat maakt hem uitermate 
geschikt om teams te verbinden en te bouwen aan de ontwikkeling van het bedrijf. 
De aanstelling is een volgende stap in de groei van Kerridge Commercial Systems in 
de Benelux en daarbuiten.”
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Over Kerridge Commercial Systems (KCS)
Wij bieden specialistische software, service en support voor de levering van volledig geïntegreerde handels en business management oplossingen aan klanten met 
een handelsbedrijf, klein of groot - waar dan ook ter wereld. Bedreven met de handelssector voor meer dan 40 jaar, zijn onze technische experts leiders in handels 
en management technologieën. Onze innovatieve en flexibele aanpak verzekert een lange termijn samenwerking met onze klanten.  
 
Onze missie is simpel: het ontwerpen en leveren van een hoog presterend geïntegreerde ERP oplossing, die het onze klanten mogelijk maakt om effectiever in te 
kopen, een efficiënter voorraadbeheer te voeren, winstgevender te verkopen en een betere service te verlenen.  


