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Brussel, 10 Juli 2014 
 

 
Coface lanceert een innovatief product voor KMO : 

 
 

EasyLiner, een eenvoudige online dienst ter berscherming tegen onbetaalde 
facturen 

 
 

Aangezien een kwart van de faillissementen verband houdt met onbetaalde facturen, heeft 

Coface besloten een innovatieve oplossing te introduceren speciaal voor het midden- en 

kleinbedrijf, de drijvende kracht voor economische groei wereldwijd. Onderzoek wijst uit dat 

met name het MKB bijzonder kwetsbaar is voor de gevolgen van onbetaalde facturen en dat 

juist MKB'ers het minst beschermd zijn. 

 

Daarom heeft Coface een maatwerkoplossing ontwikkeld speciaal voor het MKB met twee 

doelstellingen voor ogen: bescherming en toegankelijkheid. EasyLiner biedt uitstekende 

dekking aangepast aan de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven, evenals een 

eenvoudig registratieproces. Hierdoor zijn ondernemers vrij om zich te concentreren op hun 

core business. 

 

Voor een vaste prijs (te betalen vooraf of in termijnen) is EasyLiner een simpele bedrijfsklare 

polis, inclusief: 

 het volgen van de informatie over de kwaliteit van de klanten om daarmee het risico 

van onbetaalde facturen te beperken; 

 het incasso van onbetaalde facturen en snelle schadevergoeding in geval van een 

claim. 

 

EasyLiner is als eerste gelanceerd in Spanje en het Verenigd Koninkrijk en zal geleidelijk 

worden geïntroduceerd in de 66 landen waar Coface is gevestigd, afgestemd op de lokale 

markten, in het bijzonder met betrekking tot de betalingstermijnen. 
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https://cofacebelgium.onlinecreditpolicy.com/  

 

 
PRESS CONTACT :  
Gert LAMBRECHT -  T. +32 (0)2 404 01 11 – gert.lambrecht@coface.com 

 

Over Coface 

De Groep Coface, wereldleider op het vlak van kredietverzekering, reikt bedrijven overal ter wereld 

oplossingen aan om zichzelf te beschermen tegen het risico van financiële wanbetaling van hun 

klanten, zowel op de binnenlandse markt als wat betreft de export. In 2013 liet de Groep, samen met 

zijn 4.400 medewerkers, een geconsolideerde omzet optekenen van € 1,440 miljard. Met een 

aanwezigheid in 97 landen, direct of indirect, verzekert Coface de transacties van meer dan 37.000 

ondernemingen in meer dan 200 landen. Coface publiceert elk kwartaal haar beoordeling van het 

landenrisico voor 160 landen die gebaseerd is op haar unieke kennis van het betaalgedrag van 

bedrijven en op de expertise van haar 350 onderschijvers die dicht in de buurt van klanten en hun 

debiteuren gevestigd zijn 

.www.coface.be 

 

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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