
Waarom kiezen voor 
Check & Collect?  
Doe de test.

Waarom Coface?

Moody’s | Rating A2, stabiel vooruitzicht (sinds september 2009)

Fitch | Rating AA-, stabiel vooruitzicht (sinds november 2010)

Klantentevredenheid | 95 %

Omzet | € 1.354 miljoen

Netto-inkomen | € 83.2 miljoen

Verzekerde vorderingen | € 475 miljard

Medewerkers | 4.300 (wereldwijd)

Vertegenwoordiging | 66 landen

Risk underwriters | 340 (wereldwijd)

Klanten | 40.000

80 % van de bedrijven krijgt te maken met onbetaalde 
facturen van klanten. Zulke facturen liggen aan de basis 
van 25 % van de faillissementen. Dan is het logisch dat 
u kiest voor zekerheid. En het is ook logisch dat u zeker 
wilt zijn van de betrouwbaarheid van uw partner. 
Dus kiest u voor Coface.

Ja, ik wil zeker zijn …

  dat ik zakendoe met een betrouwbare partner  
Check: altijd een kredietanalist bij de hand

  dat mijn facturen correct betaald worden 
Collect: altijd een incassobureau bij de hand

  dat ik wanbetalers geen kans geef  
Check & Collect: altijd een kredietanalist en een 
incassobureau bij de hand

www.coface.be
info.belgium@coface.com

Neem contact 
met ons op 
en wees zeker 
van uw zaak

Check & Collect
Kredietadvies & incasso, altijd bij de hand



Onbetaalde facturen van klanten liggen aan de basis van 25% van de 
faillissementen. Dan is het logisch dat u uw onbetaalde facturen wilt 
aanpakken (succesratio van +80% bij terugvorderingen Coface Collect)  
en meer wilt weten over uw huidige en toekomstige klanten. 

Hoe wij u op beide oren doen slapen? 

1   Onze experts doen het werk voor u 
is uw toekomstige handelspartner betrouwbaar?  
Wij geven u ons kredietadvies op maat.

2   Snel en flexibel 
u vraagt, wij informeren en incasseren.  
Zo bespaart u kostbare tijd en geld.

3   Transparant contract 
u weet perfect wat en waarvoor u betaalt. 

Check & Collect  
een betrouwbare partner

Check 
WEET MET WIE U ZAKENDOET

Eerst maken wij een grondige kredietanalyse van  
uw toekomstige zakenpartner. We onderscheiden ons  
hierbij op verschillende vlakken van onze concurrentie: 

  We beschikken over een databank met 80 miljoen bedrijven wereldwijd.
  Dankzij onze top 3-plaats in kredietverzekering beschikken  

we over unieke informatie, zoals betalingsgedrag en lopende 
incassodossiers.

  Door analyse van o.a. landenrisico en debiteurenrisico,  
geven we uw toekomstige partners een nauwkeurige rating. 

  We geven geen algemeen kredietadvies,  
maar advies op basis van uw behoeften.

Op basis van de kredietanalyse van uw klant en/of prospect, geven onze 
experts u gepast advies. Zo start u vol vertrouwen aan uw samenwerking.

Collect 
INCASSEERT ONBETAALDE FACTUREN

Niets zo vervelend als achter onbetaalde facturen te 
gaan. Daarom nemen wij het hier van u over. Dat doen 
we op volgende manier:

  We incasseren snel en efficiënt onbetaalde facturen voor u, 
dankzij ons internationaal netwerk en onze status binnen de 
verzekeringswereld.

  Wij blijven uw contactpersoon, waar ter wereld uw debiteur zich 
ook bevindt.

  Wij bieden u financiële zekerheid. Door wan betalingen aan te 
pakken, garanderen we u een gezonde cashflow en werking van 
uw bedrijf.

Ons incassobureau zorgt ervoor dat uw facturen correct  
betaald worden.

Inning onbetaalde facturen  
€ 50 administratiekosten U betaalt enkel op geïnde sommen

Hoeveelheid  
geïnde schulden (incl. VAT)   

Debiteur  
Benelux  
7%

Debiteur  
Zone 1  
10%

Debiteur  
Zone 2 & 3  
Op aanvraag

ZONE BELUX A B C

DRA met opvolging  1.80 7.20 15.30 20.70

@rating Kredietadvies met opvolging  2.25 9.50 20.00 27.00

Gepersonaliseerd Kredietadvies 4.5 10.50 33.75 44.00

ZONE BELUX A B C

Beknopt rapport  7 10 35 50

Volledig rapport: beschikbaar 18 28 60 100

Volledig rapport: nieuw 36 50 80 150


