W E R K K A P I TA A L F I N A N C I E R I N G

Werkkapitaalfinanciering

Factoring: maximale financiering van uw werkkapitaal!
Stappen bij een kredietverzekering
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Voordelen van factoring
•

•

Hogere financiering > factormaatschappijen stellen

Waarom factoring via Xolv?
•

middelen beschikbaar waar banken zich niet aan

dit terrein en kan hierdoor deze financieringsvorm

wagen (maximaal 95% van de debiteurenportefeuille)

zorgvuldig samen met u opzetten, implementeren

Door marktontwikkelingen een zeer populaire

en monitoren

financieringsvorm geworden (banken zijn veelal

•

terughoudender geworden bij het financieren van
debiteurenvorderingen)
•

•

•

Xolv is 100% onafhankelijk, dus geen conflicterende
banden met financiële instellingen

•

Niet alleen focus op rentepercentages, maar ook op het

Binnen 24 uur na facturatie aan uw afnemer heeft u

waarborgen van een zo onafhankelijk mogelijke positie

de beschikking over uw geld

zonder teveel zekerheden te moeten inleveren

Flexibelere financiering dan de traditionele bancaire
financiering

•

Xolv heeft jarenlange ervaring en brede expertise op

•

Samen met de klant schrijven wij een optimale
financieringsaanvraag

Door balansverkorting biedt factoring de mogelijkheid
de financiële ratio’s m.b.t. solvabiliteit en liquiditeit

Meer informatie

te verbeteren

Voor meer informatie of vragen over factoring staan

Expertise vanuit factormaatschappij t.a.v. potentiële

onze specialisten voor u klaar. Onderstaand vindt u

debiteuren (betalingstermijnen, leverings- en

onze contactgegevens.

betalingsvoorwaarden etc.)

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.

