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LIAM DONNELLY VERWELKOMT ONNO BIERHOFF  

ALS NIEUWE GENERAL MANAGER VAN 

ARVAL NEDERLAND 

 
Vanaf 1 januari 2020 is Onno Bierhoff de nieuwe General Manager van Arval Nederland. Hij neemt de rol 

over van Liam Donnelly die terugkeert naar het Arval Corporate Centre in Parijs om zich daar op een 

aantal projecten te richten.  

 
Liam Donnelly staat sinds 2014 aan het hoofd van Arval Nederland. In 

deze tijd heeft Arval zich verder weten te ontwikkelen als meer dan 

alleen een autoleasemaatschappij, waarbij het productassortiment is 

uitgebreid met Mid Term Rental, Private Lease, OEM White Labels en 

Mobiliteit in de breedste zin van het woord. Met als recente bewijs de 

opening van de Arval Mobility Hub in Houten dit jaar.  

 

“Het is een voorrecht geweest om Arval Nederland de afgelopen 6 jaar 

te hebben mogen leiden. Nederland is als expat een gastvrij en 

gemakkelijk land om in te werken. Ik wil iedereen bij Arval Nederland 

bedanken voor hun loyaliteit, steun en toewijding tijdens mijn verblijf 

hier. Het is een fantastische organisatie met enorm toegewijde medewerkers met een duidelijke focus op 

de dienstverlening aan zowel de klant als de berijder. Ik ben er zeker van dat Onno Bierhoff en het team 

de ingezette groeistrategie verder gaan ontwikkelen.” 

 

Sinds 2018 is Onno Bierhoff verantwoordelijk voor de aanzienlijke groei van 

de MKB en Private Lease tak bij Arval, gevoed door de investering in nieuwe 

technologie en het succes binnen het OEM White Label segment. Onno 

Bierhoff: “Arval is een prachtig bedrijf met een cultuur die zeer sterk klant 

gefocust is, dat spreekt mij enorm aan. Het zit in ons DNA om alles te doen 

voor onze klanten om het meest optimale resultaat eruit te halen. Ik zie er 

dan ook enorm naar uit om leiding te mogen geven aan deze club energieke 

mensen.” 

 

De opvolger van Onno Bierhoff wordt later bekend gemaakt.  

 

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE: 
 

Voor meer informatie neem contact op met:  Valérie Estourgie  

communicatieadviseur 

valerie.estourgie@arval.nl  – +31(0)30 602 44 44 
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Over Arval 

Arval is opgericht in 1989 en is een volle dochteronderneming van BNP Paribas. Arval is gespecialiseerd 

in autoleasing met een compleet dienstenpakket. Zij biedt haar klanten – grote internationale 

ondernemingen, het MKB, zelfstandig professionals en particulieren – oplossingen op maat, die de 

mobiliteit van hun werknemers bevorderen en klanten alle risico's van wagenparkbeheer uit handen 

nemen. Deskundig advies en kwaliteit van dienstverlening, die de basis vormen van de beloftes die Arval 

aan haar klanten deed, worden geleverd in 29 landen door meer dan 7.000 medewerkers. Het totale 

wereldwijde wagenpark van Arval omvat 1.193.910 voertuigen (december 2018). Arval is een van de 

oprichters van de Element-Arval Global Alliance, de langst bestaande strategische alliantie in de markt op 

het gebied van wagenparkbeheer en wereldleider met 3 miljoen voertuigen in 50 landen. Binnen BNP 

Paribas, behoort Arval tot de kernactiviteiten van Retail Banking. 

 

In Nederland bekleedt Arval de zevende positie in de markt met 40.000 auto's. Met 250 medewerkers 

geeft Arval dagelijks uitvoering aan efficiënt wagenparkbeheer. Of het nu gaat om de Private Lease van 

een enkele auto of het volledig uitbesteden van een wagenpark met meer dan 500 leaseauto’s, Arval zorgt 

altijd voor een gestroomlijnd proces met korte communicatielijnen. Arval streeft blijvend naar verbetering 

van haar dienstverlening. Dit maakt de samenwerking met haar klanten efficiënt, accuraat en transparant. 

www.arval.nl 

 

Over BNP Paribas 

BNP Paribas is een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. De groep is met 

ruim 196.000 medewerkers, van wie meer dan 149.000 in Europa, aanwezig in 73 landen. Ze bekleedt 

sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services – 

waarvan de retailbankingnetwerken en de financiële diensten ondergebracht zijn bij Retail Banking & 

Services – en Corporate & Institutional Banking, dat zich richt op bedrijfsklanten en institutionele klanten. 

De groep begeleidt al haar klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en 

institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en 

verzekeringsdiensten te bieden. Ze heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en 

Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in consumentenkredieten. BNP Paribas 

ontplooit ook zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en 

in Oost-Europa en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In Corporate & 

Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk 

aanwezig op het Amerikaanse continent en heeft het solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific. 

www.bnpparibas.nl 
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