
“ GEEF UW BEDRIJF EEN ECHTE VOORSPRONG: 
 GA VOOR TRADELINER!”

TradeLiner is een complete kredietverzekeringsoplossing 
die ondernemingen beschermt tegen de onnodige 
kosten en ongemakken van laattijdige betalingen en 
insolvente klanten.

Een solide bescherming van uw cashflow en een 
efficiënte ondersteuning van uw kredietbeheer 
garanderen uw gemoedsrust en financiële stabiliteit – en 
bevorderen een gezonde groei van uw bedrijf.

T
radeLiner biedt drie essentiële 
voordelen voor een effectief beheer 
van het krediet dat u aan uw 
klanten toestaat.

Wereldwijde diensten beschermen uw bedrijf

 Dubieuze vorderingen      
 voorkomen: 
  Coface evalueert elk van 

uw klanten regelmatig om 
te voorkomen dat u tegen 
riskante voorwaarden met 
wanbetalers in zee gaat.

  Inning van onbetaalde 
facturen:

  Het internationale 
netwerk van deskundige 
incassobedrijven van Coface 
gebruikt effectieve en 
professionele technieken om 
uw onbetaalde facturen te 
innen zonder uw relatie met 
uw klant in het gedrang te 
brengen.

 Schadeloosstelling: 
  Als de inning langer dan 

verwacht zou duren of als 
ze zou mislukken, vergoedt 
Coface de verliezen uit 
onbetaalde facturen.



TRADELINER:  
EEN COMPLETE OPLOSSING

OPTIES

  Dekking tegen insolventie of wantaling 
door klanten voor al uw verkopen met 
betalingsuitstel betaalbare verkopen

  Dekking op maat voor elk van uw klanten

  Autonomie in het bepalen van uw 
dekking

  Flexibiliteit in de betaalcondities die u uw 
klanten geeft

  Schadeloosstelling tot 90% van uw 
verliezen

  Incassodiensten voor uw onbetaalde 
vorderingen

   Vereenvoudigde risicopremie met all-in 
tarief

  Een online tool, ‘CofaNet Essentials’ voor 
het beheer van uw kopersportefeuille 
(klanten) en de dekking van uw kopers

Dekking tegen 
politieke 
gebeurtenissen

Dekking van 
voorschotten aan 
leveranciers

Dekking van 
leververplichtingen

dekking van wanbetaling 
als gevolg van oorlog, 
beperkingen op 
valutatransfers,...

dekking van de niet-
terugbetaling van voorschotten 
die u aan leveranciers hebt 
gedaan

uitbreiding van de dekking tot 
orders die na een vermindering of 
opzegging van de kopersdekking 
moeten worden geleverd

Dekking van natuur-
rampen

TopLiner Eigen risico

dekking van wanbetaling als 
gevolg van een natuurramp

aanvullende online dekking van 
uw kopers die onvoldoende 
dekking ontvangen

bescherming van de balans 
met uitsluitend dekking van 
uitzonderlijke verliezen

Dekking van 
betwiste 
vorderingen

Dekking vóór 
verzending

Dekking van 
consignatievoorraad

voorschot op de schadever-
goeding en hulp bij het beheer 
van betwiste vorderingen

dekking van fabricagekosten 
wanneer de koper insolvent 
wordt vóór de goederen 
geleverd zijn

dekking van de verkoop van 
een voorraad goederen die 
zich in de lokalen van de koper 
bevindt

  TradeLiner past zich proactief aan de evolutie van uw 
bedrijf aan

   Beperk de administratie 
van uw kredietbeheer

Upload uw boekhoudgegevens 

naar Cofanet Policy Master,  dat uw 

kredietverzekeringscontract voor u beheert.

  Krijg toegang tot betere 
financieringsvoorwaarden

Vul Cofanet Policy Master aan met Cofanet 

Cash Master en stel uw financieringspartners 

gerust door uw banken dekkingscertificaten 

voor te leggen.

Moet u een onverwachte en dringende 

bestelling uitvoeren en hebt u geen tijd om 

dekking voor de koper aan te vragen?  Wij 

helpen u door u met terugwerkende kracht 

dekking voor uw koper te geven.

Uw jaarlijkse minimumpremie wordt elk jaar 

automatisch aangepast op basis van uw omzet 

in het afgelopen jaar.

  TradeLiner: een complete kredietverzekeringsoplossing 
op maat 
Kies uit een uitgebreide reeks opties en diensten om uw dekking te versterken en de 

kredietverzekering samen te stellen die u nodig hebt.

U HEBT EEN SPECIFIEKE BEHOEFTE,  
WIJ HEBBEN DE OPLOSSING

COFACE, VESTIGING IN BELGIÊ
VORSTLAAN 100
B-1170 BRUSSEL - BELGIË

U kunt beslissen om vroeger voor 

onbetaalde vorderingen te worden 

vergoed, als dat een verschil maakt voor uw 

bedrijf.

U betaalt uw premie pas nadat de zaak 

afgehandeld is - wij rekenen vooraf geen 

premies aan.

Bezoek

www.coface.be

om meer te weten over 

TradeLiner

©
 L

e
s 

É
d

it
io

n
s 

S
tr

at
é
g

iq
u
e
s 

- 
P

h
o
to

: F
ré

d
é
ri
c 

S
T
U

C
IN

.


