Betreft : Integratie QMS en FQC in NSF Euro Consultants - Overname Snap activiteiten door Laureis83
BVBA

Waver, 28/11/2018

Geachte klant,

Via deze weg informeren wij u over de overdracht van de activiteiten van QMS BVBA en FQC BVBA
naar de hoofdstructuur NSF Euro Consultants. Vanaf 1 januari 2019 worden de
marktonderzoeksactiviteiten van QMS en FQC overgedragen aan de NV NSF Euro Consultants en
zullen beide firma’s zich niet langer als afzonderlijk bedrijf in de markt zetten.
Dit betreft louter een juridisch-administratieve vereenvoudiging. Alle personeel werkzaam in deze
firma’s blijft aan boord, en onze vestigingen in Antwerpen, Brussel en Waver blijven behouden.
Tegelijk worden de activiteiten met betrekking tot Snap Surveys software en de bevragingen in de
ziekenhuissector overgedragen aan de BVBA Laureis83, Sint-Laureisstraat 83, 2018 Antwerpen.

Een wijziging van firmanaam, maar niet van contactpersonen:
Eric De Smedt zal zich binnen NSF vooral focussen op kwantitatieve marktonderzoeksactiviteiten en
biedt ondersteuning aan de hele organisatie met betrekking tot marktonderzoek.
Monique Lambert blijft verantwoordelijk voor de kwalitatieve onderzoeksactiviteiten (focus groepen in
Brussel en Antwerpen) en veldwerkondersteuning (telefonische en deur-aan-deur bevragingen) zoals
dat ook vandaag het geval is.
Zaakvoerder van QMS BVBA, Stefaan Potums zal vanaf 1 januari de Snap activiteiten overnemen onder
de BVBA Laureis83 maar blijft tevens beschikbaar als freelance expert voor NSF Euro Consultants.
Met deze reorganisatie heroriënteren wij ons op de kernactiviteiten, zijnde consultancy en
marktonderzoek. Door het bundelen van onze krachten zijn wij in staat om onze “consumer insights”
diensten binnen NSF Euro Consultants een solidere basis te bezorgen en het concept Product Lifecycle
Management verder vorm te geven.
Benoît Blangy zal de nieuwe business unit (Technical Services) aansturen en rapporteert rechtstreeks
aan Achraf Tiouali, Managing Director van NSF Euro Consultants.

Wij verzoeken u om onze gegevens aan te passen in uw leveranciersboekhouding teneinde een vlotte
administratie te garanderen. U vindt alle details in bijlage aan deze brief.
Voor meer vragen of informatie betreffende deze wijzigingen kan u terecht bij uw gebruikelijke
contactpersoon of bij:
- Benoît Blangy – bblangy@nsf.org +32 499 69 15 01
- Fabien Delaite –fdelaite@nsf.org +32 499 52 33 57

Met vriendelijke groeten,

Achraf Tiouali
Managing Director NSF Euro Consultants Belgium

Wijziging van uw leveranciersgegevens:
Bent u gebruiker van Snap Surveys of
afnemer van een enquête
patienttevredenheid (ziekenhuissector)
Dan is dit uw nieuwe leverancier vanaf 1
januari 2019

Bestelt u bij ons marktonderzoek
(kwalitatief, kwantitatief,
smaakonderzoek, veldwerk,
tevredenheidsenquetes,etc…) ?
Dan is dit uw nieuwe leverancier vanaf 1
januari 2019

Laureis83 BVBA
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BTW BE 0663.982.618
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Zaakvoerder : Stefaan Potums
+32 486 64 24 84
s.potums@laureis83.be
sales@laureis83.be

Fabien Delaite – Senior Client Manager
+32 499 52 33 57
fdelaite@nsf.org
Eric Desmedt - Marketing Manager
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edesmedt@nsf.org
Monique Lambert – Consumer Insight Manager
+32 475 61 15 60
mlambert@nsf.org
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