KREDIET INFORMATIE

VALT ER OOK WAT TE HALEN?
Als je met een bedrijf zaken wilt gaan doen voor
een hoop centen, dan wil je wel weten of hij goed is
voor zijn geld.
Maar ook als je al een tijd zaken doet met je klant,
wil je ook weten of men je niet laten vallen.
Want meten is weten en zeker als het om veel geld
gaat.
Ondernemen gaat niet zonder risico’s. Het niet betaald krijgen van je factuur omdat je klant failliet
gaat, dat hebben vele ondernemers al meegemaakt.
Voor de een is het overkomelijk maar voor een ander kan het serieuze gevolgen hebben. Het is
maar net hoeveel risico je hebt genomen.
Maar waar haal je die informatie dan? En wat vertelt die informatie mij dan?
Waar je de informatie kunt halen is de makkelijkste vraag. Bij Salvors, waar anders!
We kunnen je aansluiten middels een abonnementsvorm zodat je zelf je rapporten kunt opvragen.
Maar het kan ook op basis van losse aanvragen. Dan stuur je gewoon een mail naar je incasso
makelaar. Op verzoek voeren we ook nog extra detective-achtig opsporingswerk uit om meer info te
krijgen over betalingsgedrag en betrouwbaarheid in de regio.
In een kredietinformatie rapport wil je terug lezen of de bevraagde partij
liquiditeit heeft, solvabel en toekomstbestendig is. Dat moet blijken uit
het interpreteren van de historisch cijfers, de huidige cijfers en bepalen
wat de trend in de branche naar de toekomst is.
Het vraagt enige kennis van jaarcijfers kunnen lezen, maar dat kun je
ook aan je incasso makelaar overlaten.
Kredietinformatie rapporten die wij leveren zijn goed leesbaar en geven
je ook een advies over de hoogte van het orderbedrag dat je zou
kunnen accepteren.
Ook wil je letten op de rechtsvorm van de onderneming. Is de ondernemer ook in prive
aansprakelijk. En personeelsverloop. Valt dat ineens terug, dan kan dat een signaal zijn wat je
nader wilt onderzoeken.
Bedenk wel dat kredietinformatie geen garantie geeft. Het biedt onderbouwing aan jouw te maken
beslissing.

