GARANTIES

Garanties

Goedkopere garanties en borgstellingen
Het kan voorkomen dat u een garantie of

Welke garanties kunnen zoal worden verstrekt?

borgstelling moet afgeven aan klanten, zowel in

•

Bankverklaring

de publieke als private sector. Waarschijnlijk doet u

•

Inschrijvingsgarantie

dat nu via uw bank, maar dat kan erg kostbaar zijn.

•

Vooruitbetalingsgarantie

Tevens wordt het bedrag van de garantie ingehouden

•

Uitvoeringsgarantie

op het door de bank beschikbaar gestelde krediet.

•

Onderhoudsgarantie

Sinds een paar jaar zijn er nieuwe garantie-

•

Douanegarantie

verstrekkers actief op de Nederlandse markt, die

•

WIA/WGA garantie

concurrerende garanties kunnen verstrekken. Het
grootste voordeel is dat ze geen beslag leggen op

Hoe werkt het?

de beschikbare liquiditeiten. De garantieverstrekkers

•

Behoefte garantie bepalen

waarmee Xolv samenwerkt zijn betrouwbare

•

Aan de hand van het te sluiten contract kan

maatschappijen. Met goede ratings zodat de partij

de garantiebehoefte worden vastgesteld

die de garantie ontvangt er zeker van kan zijn dat er,

•

Risico analyse

indien nodig, ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

•

Analyse van de jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren

Garanties kunnen binnen 24 uur afgegeven worden.

•

Ondernemingsstructuur

•

Forecast lopende en komende jaar

•

Garantie opstellen

•

Als de ruimte vastgesteld is kan binnen 24 uur
een garantie verstrekt worden

➜

T +31 73 820 02 95 info@xolv.nl

GARANTIES

Waarom garanties via Xolv?
•

Wij werken met diverse niet-bancaire garantieverstrekkers en vergelijken de verschillende aanbieders

•

Wij helpen u bij de selectie van de juiste partij

•

Ook internationaal kunnen wij ondersteuning bieden via
onze internationale organisatie Keystone Trade Credit

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over garanties staan
onze specialisten voor u klaar. Onderstaand vindt u onze
contactgegevens.

Met Xolv kiest u voor de expertise en het gemak van een full service

Julianaplein 8

dienstverlener op het gebied van kredietverzekering, werkkapitaalfinanciering

Postbus 5069

en debiteurenbeheer. Specialisten met een brede kennis van financiële producten

5201 GB Den Bosch

en een persoonlijke aanpak. Xolv is volledig onafhankelijk en werkt samen met

T +31 73 820 02 95

alle vooraanstaande marktpartijen. Daardoor kunnen de beste condities voor

info@xolv.nl

u worden uitonderhandeld tegen de scherpste prijs.

www.xolv.nl

Met de focus op middelgrote en internationale ondernemingen bedient Xolv
ruim 500 nationale en internationale relaties, waarvoor meer dan 20 miljard euro
omzet verzekerd wordt. Ook in het buitenland kan Xolv u uitstekend van dienst
zijn via het internationale netwerk Keystone Trade Credit.

