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K R E D I E T I N F O R M AT I E

Kredietinformatie

Een nieuwe klant, hoe fijn is dat? In hun 

enthousiasme gaan talloze bedrijven over tot het 

leveren van goederen of diensten zonder eerst 

de kredietwaardigheid van de nieuwe relatie te 

checken. Snel en eenvoudig onderzoek vooraf 

kan uw onderneming veel tijd en geld besparen. 

Xolv adviseert u bij de beoordeling van de 

debiteurenrisico’s bij nieuwe én bestaande afnemers.

Met een kredietinformatierapport krijgt u niet alleen 

een goed inzicht in de financiële gezondheid van uw 

afnemer, maar ook in de balans en het betaalgedrag. 

Goede kredietinformatie is weliswaar geen 

betalingsgarantie, maar het reduceert de kans 

op wanbetalingen aanzienlijk. Daarom bevat een 

kredietinformatierapport informatie uit meerdere 

bronnen, waardoor het u een veel breder beeld 

geeft dan alleen de bij de Kamer van Koophandel 

gedeponeerde jaarcijfers.

De rol van Xolv

Xolv helpt u bij het vinden en selecteren van het juiste 

informatiebureau om te voorzien in uw behoefte. 

Door haar grote netwerk kan Xolv u ook in specifieke 

gevallen additionele actuele informatie over afnemers 

verstrekken die bij de meeste kredietinformatiebureaus

niet aanwezig is.  

Waarom kredietinformatie:

• Rapporten van gespecialiseerde bureaus in 

kredietinformatie bevatten actuele informatie uit  

diverse bronnen 

• Meer inzicht dan alleen de bij de KvK gedeponeerde 

jaarcijfers

• Kredietanalisten monitoren en beoordelen zorgvuldig de 

financiële gegevens van de bedrijven in hun database

• Naast financiële gegevens worden ook betalings-

ervaringen van uw relaties verwerkt, hetgeen een goed 

beeld geeft van het betalingsgedrag van uw afnemer ➜

Hoe kredietwaardig zijn uw relaties?
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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. 

Kredietinformatie geeft u inzicht in:

• Algemene bedrijfsgegevens van uw afnemer

• Omzet en liquiditeitsontwikkeling

• Algemeen kredietadvies (dit kunt u overnemen voor de 

zelfbeoordeling wanneer u een kredietverzekering heeft)

• Betalingsgedrag

• Credit rating (bruikbaar voor segmentatie van uw 

afnemers)

• Ontwikkeling van de credit rating

• Bedrijfs- en organisatiestructuur

• Bestuurders / directieleden

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over kredietinformatie 

staan onze specialisten voor u klaar. Onderstaand vindt u 

onze contactgegevens.


