OFFERTE-AANVRAAG KREDIETVERZEKERING PER TRANSACTIE/DEBITEUR

1 Bedrijfsgegevens			
Bedrijfsnaam

KvK nummer

Bezoekadres

BTW nummer

Postcode

Plaats					

Contactpersoon

m/ v

Telefoon

Functie
Email

Website
Bedrijfsactiviteit

2 Gegevens transactie/debiteur

Naam

KvK nummer

Plaats

Omzet

Land

Gewenst limietbedrag

Heeft u eerder zaken met deze debiteur gedaan?

Nee

Ja

Zo ja, graag ontvangen wij uw betalingservaringen met de debiteur over de afgelopen 12 maanden

Heeft u betalingsproblemen met deze debiteur gehad?

Nee

Ja

Zo ja, dan ontvangen wij graag uw toelichting;

3 Omschrijving van de te leveren goederen en/of diensten
Wat is de kostprijs van uw goederen?
Wat is de totale transactiewaarde?
Wat is de ingangsdatum van het contract?
Wat is de totale duur van de transactie?
Welke betalingsconditie wordt gehanteerd?
Wat is het betalingsschema?
Indien het afleveringsadres afwijkt van het vestigingsadres, graag toelichten;
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Heeft u nog opmerkingen met betrekking tot de levering die van toepassing kunnen zijn op de verzekering?

Graag ontvangen wij de volgende stukken in bijlage:
Kopie van de overeenkomst met debiteur
Kopie van uw algemene voorwaarden
Kopie van de inkoopvoorwaarden indien van toepassing
4 Gewenste verzekeringsvorm
Welk dekkingspercentage wenst u?

75

80

Eigen risico per debiteur / claimdrempel

Nee

Ja

Politiek risico

Nee

Ja

Fabricage- en contractrisico

Nee

Ja

85

Langste en gemiddelde periode tussen acceptatie van order en levering of voltooiing van werkzaamheden:
Langste periode

maanden

Gemiddelde periode

maanden

Datum van de oudste nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst
5 Omzet
Valuta

EUR

USD

Overig, namelijk:

Totale omzet transactie of op debiteur
2021:
2020:
2019:
Wat is het hoogst verwachte uitstaande saldo in de komende 12 maanden?
Zijn er andere belangrijke contractvoorwaarden die van belang zijn voor het risico?

6 Bijzonderheden
Nee

Ja

Heeft u op dit moment dekking op de aangevraagde debiteur?

Nee

Ja

Maakt u op dit moment gebruik van financiering of factoring?

Nee

Ja

Heeft u op dit moment een kredietverzekering
Zo ja, waar loopt uw huidige verzekering en tot wanneer?

Zo ja, waar loopt uw huidige financiering / factoring en tot wanneer?
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90

7 Ondertekening en communicatie
Hierbij verzoeken wij u de offerte aanvraag strikt vertrouwelijk te behandelen.
Wij benoemen per direct:
Xolv BV
Julianaplein 8
5211 BC ’s-Hertogenbosch
tot intermediair voor deze offerteaanvraag en lopende kredietverzekeringscontracten, inclusief medeverzekerden en met
uitsluiting van iedere andere intermediair. Indien u naar aanleiding van deze offerte-aanvraag een polis sluit bij een van
de verzekeraars zal Xolv optreden als intermediair.

Ondergetekende verklaart dat de gestelde vragen juist en volledig zijn beantwoord en dat geen omstandigheden zijn
verzwegen die voor de aanvraag van belang zijn. Indien opdracht wordt gegeven om een polis op te maken gelden
bovenstaande gegevens mede als grondslag voor de verzekering.

Plaats
Datum
Naam
Functie
Handtekening

			
Relatie geeft hierbij haar ondubbelzinnige toestemming aan Xolv voor de verwerking van persoonsgegevens door haar zelf en verzekeringsmaatschappijen,
welke gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen Xolv en Relatie gesloten overeenkomst en een gerechtvaardigd belang dient.
Het is Relatie bekend dat Xolv als intermediair deze persoonsgegevens dient door te sturen aan de kredietverzekeringsmaatschappijen. Relatie geeft hiervoor
eveneens haar ondubbelzinnige toestemming aan Xolv. Xolv zal zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan en al die maatregelen nemen die de privacy
wetgeving haar oplegt.
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