
 

 

WORDT U OOK ZO BLIJ VAN DIRECT BETALENDE KLANTEN? 

Binnen 24 uur na factuurdatum de betaling op uw rekening bijgeschreven zien worden; dat is toch geweldig! 
 
Deze vorm van dienstverlening heet “FACTORING”. De factor neemt de facturen en daarmee het niet-betalingsrisico 
van u over en betaalt de waarde van de factuur direct aan u uit!  
 
 
Waarom zou u factoring in overweging nemen? 
 
Wanneer uw onderneming een snelle doorstroom van goederen 
heeft, dan heeft u mogelijk een liquiditeitstekort.  
U heeft inkopen die u moet afrekenen, maar de betaling van de 
verkoop van de goederen is onderhevig aan een betalingstermijn bij 
uw klant. U financiert dan doorlopend veel voor, waardoor u mogelijk 
geremd wordt in uw groei.  
 
De factor neemt die “wachten op uw geld” periode dus van u over.  
 
Factoring vanzelfsprekend?  
 
Er zijn verschillende aanbieders van factoring in de markt. In de basis komt het allemaal op hetzelfde neer. Het is een 
risico gedreven dienstverlening voor de factormaatschappij.  
Een factor kan altijd een factuur/debiteur weigeren wanneer de factor het risico om deze aan de klant uit te betalen te 
groot acht. Of er wordt wel uitbetaald, maar dan wordt het niet-betalingsrisico ter zijde geschoven. Als de factor de 
factuur niet kan innen bij de debiteur, dan vordert hij de betaling terug van de klant. Het kan de factor vrij staan om 
vooraf of achteraf een “goedgekeurde” vordering te herroepen.  
Dit zegt eveneens dat, wanneer u zaken wilt doen met een debiteur die door de factor als “niet goedgekeurde” 
vordering wordt bestempeld, deze niet uitbetaald/ bevoorschot wordt.  
 
De factor zal ook kijken naar zogeheten concentratielimiet. Heeft u als klant een debiteur waaraan u zeer hoge 
facturen stuurt? Dan kan de factor een plafond contractueel ingebouwd hebben tot hoever zij facturen op die 
betreffende debiteur van u overnemen en uitbetalen.  
 
Salvors Factor Makelaardij 
 
Ons dagelijkse werk is debiteuren tot betaling motiveren en risico’s in kaart brengen of een investering in verkrijging 
van liquiditeit het waard is.  
Wij werken samen met tal van credit management aanbieders die wij geselecteerd hebben en hebben opgenomen in 
ons netwerk waaronder ook een aanbieder van factoring. Mede gebaseerd op ervaringen, die relaties van ons hebben 
opgedaan met factoring, zijn wij onderzoek gaan doen en hebben wij aanbieders van factoring vergeleken.  
 
Factoring moet bij een klant en zijn bedrijfsvoering passen. Factoring is niet voor iedere ondernemer de beste 
oplossing.  
 
Salvors ondersteunt de klant bij het maken van de juiste beslissing en is tijdens de looptijd van de 
factoringdienstverlening nauw betrokken, om er mede voor te zorgen dat u iedere dag weer blij wordt van de keuze 
die u gemaakt heeft.  
 
Niet voor niets Factoring 
 
Wij zijn van mening dat wij een scherp aanbod kunnen neerleggen met onze factoring oplossing waarbij u kunt 
rekenen op doorlopende betrokkenheid en advisering tijdens de factoring periode.  
Wij werken niet met contracten, opstartkosten, maar op basis van de behoefte van de klant.  
Via ons kunt u zelf bepalen hoe groot u de factoring behoefte wenst te laten zijn.  
 
Neem contract met ons op en wij informeren u graag verder tijdens een persoonlijk gesprek.  


