OFFERTE-AANVRAAG

WERKKAPITAALFINANCIERING

1 Bedrijfsgegevens			
Bedrijfsnaam

KvK nummer

Bezoekadres

BTW nummer

Postcode

Plaats					

Contactpersoon

m/ v

Telefoon

Functie
Email

Website
Bedrijfsactiviteit

2 Gegevens
Wat is uw jaarlijkse omzet (excl. BTW)?
Wat is het gemiddeld aantal facturen op jaarbasis?
Wat is de gemiddelde factuurwaarde?
Zijn er debiteuren die ook als crediteur voorkomen?

Nee

Ja

Zo ja, welke debiteuren zijn dit?

Wat is het gemiddeld aantal facturen op jaarbasis?
Wat is de gemiddelde factuurwaarde?
Wat is de standaard betaaltermijn die u hanteert?				

dagen

Wat is de gemiddelde betaaltermijn die wordt gerealiseerd? (vanaf factuurdatum)

dagen

Graag ontvangen wij de volgende informatie:
Uitgebreide openstaande postenlijst debiteuren met ouderdomsanalyse (0-30/30-60/60-90/>90 dagen na vervaldatum)
Recente verkorte saldilijst crediteuren met ouderdomsanalyse (0-30/30-60/60-90/>90 dagen na vervaldatum)
Willekeurige voorbeeldfactuur
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Kopie kredietverzekeringspolis (indien van toepassing)
Kopie limietenlijst (indien van toepassing)
Indicatie van de kredietbehoefte
Meest recente definitieve jaarrekening
Meest recente (tussentijdse en/of voorlopige) cijfers (YTD)
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Bijlage

3 Ondertekening en communicatie
Hierbij verzoeken wij u de offerte aanvraag strikt vertrouwelijk te behandelen.
Wij benoemen per direct:
Xolv Finance BV
Julianaplein 8
5211 BC ’s-Hertogenbosch
tot intermediair voor deze offerteaanvraag en lopende financieringscontracten, inclusief gelieerde ondernemingen en
met uitsluiting van iedere andere intermediair. Indien u naar aanleiding van deze offerte-aanvraag een overeenkomst
sluit bij een van de financieringsmaatschappijen zal Xolv Finance 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 overeenkomst op te maken
gelden bovenstaande gegevens mede als grondslag voor de financieringsovereenkomst.

Plaats
Datum
Naam
Functie
Handtekening

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