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Kredietverzekering

Als ondernemer wilt u het liefst onbezorgd 

zakendoen. Maar wat doet u met klanten die zich 

niet aan de betalingsafspraken houden of helemaal 

niet betalen? Hoe weet u of een prospect goed is 

voor zijn geld? En hoe zit het met andere risico’s als 

fabricage- en contractrisico’s, deviezenproblemen 

en politieke instabiliteit waardoor uw buitenlandse 

betaling achterwege blijft?

Voor al deze vraagstukken biedt een kredietverzekering 

dé oplossing. Een dergelijk verzekering kent 3 belangrijke 

pijlers:

• Debiteureninformatie

• Incasso

• Uitkering in geval van faillissement en non-betaling  

van uw klant

Hoe een kredietverzekering werkt

Iedere kredietverzekeraar heeft een database met actuele 

financiële data van ondernemingen wereldwijd. Daarmee 

kunt u online de kredietwaardigheid toetsen van beoogde 

afnemers. Indien een klant na levering niet wil of kan 

betalen achterhaalt Xolv voor u de reden. Doorgaans  

valt een minnelijke oplossing te prefereren, maar soms  

zijn steviger incassomaatregelen noodzakelijk.  

Via de kredietverzekeraar kan de druk op uw debiteur 

worden opgevoerd en kan waar ook ter wereld een 

incassotraject in gang worden gezet. Indien de afnemer 

niet kan betalen of failliet gaat, keert de verzekeraar uit 

en is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd. 

Wij adviseren u welke kredietverzekering het beste past  

bij uw specifieke situatie en wensen.       ➜

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

dienstverlener op het gebied van kredietverzekering, werkkapitaalfinanciering  

en debiteurenbeheer. Specialisten met een brede kennis van financiële producten 

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

alle vooraanstaande marktpartijen. Daardoor kunnen de beste condities voor 

u worden uitonderhandeld tegen de scherpste prijs. 

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. 

Waarom kredietverzekeren via Xolv? 

• 100% onafhankelijke specialist op dit gebied

• Partners met jarenlange ervaring in leidinggevende 

posities en met uitstekende relaties op alle niveaus  

bij diverse kredietverzekeraars

• Aantoonbaar de beste polisvoorwaarden op prijs, 

voorwaarden en dekking

• Optimalisatie van de dekking op uw afnemers

• Klantencontact op managementniveau: waarborg voor 

continuïteit en kwaliteit

• Intensieve ondersteuning op het gebied van 

limietenbeheer en incasso- en schadesituaties

• Bewezen track record met grote klanttevredenheid

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over kredietverzekeringen 

staan onze specialisten voor u klaar. Onderstaand vindt u 

onze contactgegevens.

Voordelen van een kredietverzekering

• De ultieme tool om uw debiteurenbeheer te 

optimaliseren en te structureren

• Kredietverzekeraars hebben actuelere financiële 

informatie van bedrijven:

  •  zij geven dekking, dus willen altijd de meest  

up-to-date informatie hebben

  •  bedrijven hebben in toenemende mate belang 

bij een goede beoordeling van het bedrijf omdat    

leverancierskrediet steeds belangrijker wordt

• Permanente monitoring van de financiële situatie  

van uw klanten

• Bij non-betaling van uw klant kunnen 

kredietverzekeraars meer druk uitoefenen om alsnog 

betaling te forceren. Indien nodig kunnen zij  

wereldwijd vorderingen incasseren

• Vangnet voor forse debiteurenverliezen

• Met een kredietverzekering is het financieren van 

uw inkopen en debiteurenvorderingen bij financiële 

instellingen makkelijker, goedkoper en levert een  

hogere bevoorschotting op


