Balance Compliance Expertise
‘If you think being compliant is expensive, try not being compliant!’
Compliance maatwerk
Als financiële instelling is de integriteit
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plaisier@balancecaribbean.com. Of kijk voor meer informatie op www.balancecaribbean.com
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Rianne Plaisier LLM
Manager Balance Compliance

Rianne Plaisier, manager bij Balance
Compliance, is van nature klantgericht.
Nadat zij eerst de zorgsector werk-

Balance Compliance
Support Services
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‘compliance en risk’.

