DEBITEURENBEHEER

Debiteurenbeheer

Meer rendement uit uw werkkapitaal
Gestructureerd debiteurenbeheer zorgt ervoor

Hoe Xolv uw debiteurenbeheer optimaliseert

dat uw facturen sneller worden betaald en dat uw

Xolv start met een analyse van uw debiteurenportefeuille,

cashflow op peil blijft. Het consequent uitvoeren van

de huidige processen en de daarvoor ingezette tools

de procedures door de juiste mensen en het gebruik

(zoals bijvoorbeeld credit management software).

van de juiste ‘tools’ gaan daarbij hand in hand. Niet

En we bespreken uw wensen wat betreft de gewenste

zelden wordt debiteurenbeheer er maar een beetje

benadering van uw klanten. Vervolgens (her)structureren

bijgedaan, terwijl het proces staat of valt met de

we het debiteurenbeheer-proces en geven daar uitvoering

strikte uitvoering van een aantal taken. Wanneer u

aan conform de afspraken die we daarover met u hebben

het debiteurenbeheer uitbesteedt is er nooit sprake

gemaakt.

van ‘te weinig tijd’ en gaat het ook tijdens vakanties

Periodieke rapportages en bespreking van de debiteuren-

en bij ziekte gewoon door.

portefeuille maken deel uit van het proces, evenals een

➜

periodieke evaluatie. 		
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DEBITEURENBEHEER

Waarom debiteurenbeheer door Xolv?
•

•

Meer informatie

Debiteurenbeheer betekent relatiebeheer

Voor meer informatie of vragen over debiteurenbeheer

Als verlengstuk nemen we uit naam van uw organisatie

staan onze specialisten voor u klaar. Onderstaand vindt u

tactvol contact op met uw klanten

onze contactgegevens.

Klanttevredenheid wordt hoger door de vroegtijdige
signalering en oplossing van klachten die vaak leiden
tot non-betaling van uw facturen

•

Door de structuur en opvolging is er continuïteit:
ook in geval van ziekte, vakantie of andere prioriteiten
gaat debiteurenbeheer via Xolv altijd door

•

Goedkoper dan dat u het zelf doet of een werknemer
het als deeltaak erbij laat doen (geen loon- en
werkplekkosten)

•

Debiteurenbeheer is ons vak en u kunt zich 100%
focussen op uw kernactiviteiten

•

Efficiënt debiteurenbeheer creëert een toename van uw
werkkapitaal en vermindering van de financieringslasten

Met Xolv kiest u voor de expertise en het gemak van een full service
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dienstverlener op het gebied van kredietverzekering, werkkapitaalfinanciering
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en debiteurenbeheer. Specialisten met een brede kennis van financiële producten

5261 NA Vught

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

T +31 73 208 27 00

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.

