
AfterPay wordt Riverty 
AfterPay, onderdeel van Arvato Financial Solutions & Bertelsmann 
Financial Services gaat vanaf begin oktober verder als Riverty. 

Heerenveen/Baden-Baden/Verl, 30 juni  - Arvato Financial Solutions wordt Riverty. Mensen 
en hun behoeften op de eerste plaats zetten bij alle activiteiten, dat is de kern van de nieuwe 
positionering van het bedrijf. Riverty draagt bij aan een maatschappij waarin financiële 
transacties eerlijke, inclusieve en duurzame groei bevorderen en waarin waarde wordt gecreëerd 
met vertrouwen en ervaring als sleutels tot succes.

Het bedrijf heeft de ambitie om een thought 
leader te zijn in de FinTech-wereld en maakt 
daarvoor gebruik van financiële technologieën, 
data en procesoptimalisaties. Op die manier wil 
het duurzame groei bevorderen voor haar klanten 
en een positieve bijdrage leveren aan duurzame 
economische activiteit.

Tegelijkertijd is Riverty ook een antwoord op 
nieuwe sociaal-economische ontwikkelingen. 
Fysieke en virtuele werelden smelten samen. Die 
samensmelting brengt een ingrijpende verandering 
teweeg die vraagt om slimme en eigentijdse 
oplossingen voor betalings- en debiteurenbeheer. 
Daarbij spelen veerkracht en een agile mindset 
een cruciale rol om het hoofd te bieden aan de 
nieuwe uitdagingen van de gedigitaliseerde 
VUCA-wereld. Samen met klanten en partners 
richt de Bertelsmann-dochter zich daarom op een 
ontwikkeling van onderling verbonden ecosystemen 
om eerlijke, duurzame groei te bevorderen. 
“Onze transformatie is het antwoord op de 
uitdagingen en de eisen van onze tijd. Wij willen 
samen met consumenten, klanten en partners de 

volgende generatie financiële producten creëren. 
Holistisch denken, onze mensgerichte benadering 
en het geloof in onderling verbonden ecosystemen 
zijn belangrijke pijlers om dit te bereiken. Met Riverty 
brengen we onze productlijnen en hun sterke 
punten nog dichter bij elkaar en opereren we vanaf 
oktober onder één naam”, zegt Jan Altersten, CEO 
van Riverty.

“People-first omvat ook de meest waardevolle 
troef die we hebben om succesvol te zijn in deze 
transformatie - onze medewerkers. Het begint 
allemaal met een cultuur die onze mensen kracht 
geeft en motiveert; zowel degenen die al bij ons 
werken, als degenen die er nog bij komen. Onze 
innovatiegerichte teams en producten zijn essentieel 
om het voor zowel bedrijven als consumenten eerlijk 
en eenvoudig te maken om overzicht te houden over 
hun financiën. We willen duurzame economische 
activiteit bevorderen om groei en welvaart voor 
toekomstige generaties mogelijk te maken,” 
benadrukt Altersten. 



Over Riverty

Een wereld waarin het bedrijfsleven voorziet in 
de behoeften van de mensheid. Waar financiële 
technologie een verschil maakt. Waar iedereen de 
baas is over zijn eigen financiële leven. Bij Riverty 
bouwen we daaraan, samen. Met een team van 
4900 experts in 15 landen vinden we slimmere, 
eenvoudigere, naadloos verbonden manieren om 
uw geld te beheren. Van flexibele betalingen tot 

slimmere boekhouding en incasso, onze holistische 
oplossingen stellen iedereen in staat om zijn beste 
financiële leven te leiden. Een nieuw tijdperk van 
economische vrijheid is aangebroken. 
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