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Internationale 
mogelijkheden
Snel bedrijfsinformatie krijgen over 
elk bedrijf ter wereld.



Deze gids is ontworpen om een volledig 
overzicht te geven van de internationale 
mogelijkheden die Creditsafe te bieden 
heeft. Door real-time, nauwkeurige en 
betrouwbare informatie te verstrekken 
over elk bedrijf in de wereld, kunnen 
we bedrijven van elke omvang helpen 
om hun verkoop te maximaliseren en 
de blootstelling aan kredietrisico's te 
verminderen.

Meer dan 500.000 gebruikers 
wereldwijd vertrouwen op de 
informatie die wij verstrekken om 
dagelijks 450.000 beslissingen te 
ondersteunen. Creditsafe levert voor 
bedrijven die lokaal en wereldwijd actief 
zijn belangrijk inzicht in 365 miljoen 
particuliere en overheidsbedrijven over 
de hele wereld.

Het verzamelen van bedrijfsgegevens 
uit alle delen van de wereld is niet 
zonder uitdagingen. Daardoor kunnen 
we met ons netwerk van 23 kantoren 

en lokale partners uit de hele wereld 
betrouwbare en actuele informatie 
verzamelen en profiteren van lokale 
kennis en expertise. Hoewel we 
niet over elke onderneming van de 
wereld informatie beschikken, wordt 
99,9% van alle informatierapporten 
die onze klanten aanvragen direct 
online geleverd. In tegenstelling tot 
veel van onze concurrenten slaan we 
geen verouderde rapporten op en 
onderzoeken we onmiddellijk elk bedrijf 
waarover we geen informatie hebben, 
om zo nieuw commercieel inzicht te 
bieden waarop u kunt vertrouwen.

Met Creditsafe kiest u voor de 
meest gebruikte aanbieder van 
kredietrapporten van de wereld.
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Wereldwijde dekking

Met Creditsafe hebt u toegang tot bedrijfsinformatierapporten van elk bedrijf ter wereld. Op de onderstaande kaart ziet u 
de landen waar we via onze online database direct kredietrapporten van meer dan 365 miljoen bedrijven kunnen leveren.

l Direct online beschikbaar 

l Nieuw onderzoek op aanvraag 
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Ålandeilanden   

Albanië •  •

Andorra   

Armenië   •

Oostenrijk • • •

Azerbeidzjan •  •

Wit-Rusland •  •

België • • •

Bosnië en Herzegovina •  •

Bulgarije •  •

Kroatië •  •

Cyprus   

Tsjechië •  •

Denemarken • • •

Estland •  •

Faroëreilanden   

Finland • • •

Frankrijk • • •

Georgië •  •

Duitsland • • •

Gibraltar   

Griekenland •  •

Groenland   

Guernsey   

Vatikaanstad    

Hongarije •  •

IJsland •  •

Ierland • • •

Isle of Man   

Italië • • •

Jersey   

Kosovo •  •

Letland •  •

Liechtenstein • • •

Litouwen •  •

Luxemburg • • •

Macedonië •  •

Malta •  •

Moldavië, RepubliekRepubliek •  •

Monaco   

Montenegro •  •

Nederland • • •

Noorwegen • • •

Polen •  •

Portugal •  •

Roemenië •  •

San Marino   

Servië •  •

Slowakije •  •

Slovenië •  •

Spanje • • •

Svalbard en Jan Mayen •  •

Zweden • • •

Zwitserland • • •

Oekraïne •  •

Verenigd Koninkrijk • • •

Europa

desktop
Direct rapporten 
Binnen deze landen heeft u direct toegang 
tot onze informatierapporten. In totaal zijn er 
meer dan 365 miljoen informatierapporten 
online beschikbaar.

file-search
Monitoring 
Blijf up-to-date en ontvang dagelijks e-mail 
alerts waarin belangrijke wijzigingen van 
bedrijven uit deze landen worden vermeld. 

chart-network
Connect API 
Integreer meer dan 200+ velden met real-time 
gegevens over bedrijven uit deze landen met 
behulp van onze snelste en meest veelzijdige 
API, Connect.
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Anguilla   

Antigua en Barbuda   

Aruba   

Bahama's   

Barbados   

Bermuda   

Bonaire, Sint Eustatius en Saba   

Canada • • •

Caymaneilanden   

Costa Rica   

Curaçao   

Dominica   

Dominicaanse Republiek   

Grenada   

Guadeloupe   

Haïti   

Jamaica   

Martinique   

Mexico •  •

Montserrat   

Puerto Rico •  •

Sint Barthélemy   

Sint Kitts en Nevis   

Sint Lucia   

Sint Martin   

Sint Pierre en Miquelon   

Sint Vincent & The Grenadines   

Sint Maarten   

Zuid Georgië en de  
Zuid-Sandwicheilanden

Trinidad en Tobago*   

Turks- en Caicoseilanden   

Verenigde Staten • • •

Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten  •

Maagdeneilanden, Brits   

Maagdeneilanden, VS •  •

Argentinië •  •

Belize   

Bolivia   

Brazilië •  •

Chilli •  •

Colombia •  •

Cuba   

Ecuador •  •

El Salvador   

Falklandeilanden, Malvinas   

Frans-Guyana   

Guatemala   

Guinée   

Honduras   

Nicaragua   

Panama   

Paraguay   

Peru   

Suriname   

Uruguay   

Venezuela •  •

Amerika

Noord Midden & Zuid
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Algerije •  •

Angola •  •

Benin •  •

Botswana •  •

Burkina Faso •  •

Burundi •  •

Kameroen •  •

Kaapverdië •  •

Centraal-Afrikaanse Republiek •  •

Tsjaad •  •

Comoren   

Congo •  • 

Congo, Democratische Republiek •  •

Ivoorkust •  •

Djibouti •  •

Egypte •  •

Equatoriaal Guinea •  •

Eritrea •  •

Ethiopië •  •

Gabon •  •

Gambia •  •

Ghana •  •

Guinée •  •

Guinée-Bissau •  •

Kenya •  •

Lesotho •  •

Liberia •  •

Madagaskar •  •

Malawi •  •

Mali •  •

Mauritanië •  •

Mauritius •  •

Mayotte •  •

Marokko •  •

Mozambique •  •

Namibië •  •

Niger •  •

Nigeria •  •

Réunion •  •

Rwanda •  •

Sint Helena, Ascension  •  • 
en Tristan Da Cunha   

São Tome en Principe •  •

Senegal •  •

Seychellen •  •

Sierra Leone •  •

Somalië •  •

Zuid-Afrika •  •

Zuid-Soedan •  •

Soedan •  •

Swaziland •  •

Tanzania, Verenigde Republiek •  •

Togo •  •

Tunesië •  •

Oeganda •  •

Westelijke Sahara •  •

Zambia •  •

Zimbabwe •  •

Afrika
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Afghanistan • • •

Bangladesh •  •

Bhutan   

Bouveteiland   

Brits Territorium Indische Oceaan   

Brunei Darussalam   

Cambodja • • •

China •  •

Christmaseiland   

Cocoseilanden   

HongKong •  •

India •  •

Indonesië •  •

Japan • • •

Kazachstan •  •

Korea, Democratische Volksrepubliek   

Korea, Republiek • • •

Kirgizië •  •

Laos, Democratische Volksrepubliek • • •

Macau   

Maleisië • • •

Malediven   

Mongolië   

Myanmar • • •

Nepal •  •

Pakistan •  •

Filipijnen   

Russische Federatie •  •

Singapore •  •

Sri Lanka •  •

Taiwan •  •

Tadzjikistan •  •

Thailand • • •

Oost-Timor   

Turkije •  •

Turkmenistan •  •

Oezbekistan •  •

Vietnam • • •

Azië
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Amerikaans-Samoa •  •

Australië •  •

Cookeilanden   

Fiji   

Frans-Polynesië   

Guam •  •

Kiribati   

Marshalleilanden •  •

Micronesië, Federale Staten van •  •

Nauru   

Nieuw-Caledonië   

Nieuw-Zeeland •  •

Niue   

Norfolkeiland   

Noordelijke Marianen •  •

Palau •  •

Papoea-Nieuw-Guinea   

Pitcairneilanden   

Samoa   

Salomonseilanden   

Tokelau   

Tonga   

Tuvalu   

Vanuatu   

Wallis en Futuna   

Antarctica    

Franse Zuidelijke Gebieden   

Heard- en Mcdonaldeilanden   

Oceanië

Bahrein •  •

Iran, Islamitische Republiek •  •

Irak •  •

Israël   

Jordanië •  •

Koeweit •  •

Libanon •  •

Libië •  •

Oman •  •

Palestijnse Gebieden, Bezet •  •

Qatar •  •

Saoedi-Arabië •  •

Arabische Republiek Syrië •  •

Verenigde Arabische Emiraten •  •

Jemen •  •

Midden-Oosten
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Nieuw onderzoek

Het is niet altijd mogelijk om real-time gegevens te verstrekken 
over elk bedrijf in de wereld en in tegenstelling tot veel van 
onze concurrenten bewaren we geen verouderde rapporten. 
Wanneer een rapport niet onmiddellijk online beschikbaar is, 
onderzoeken we dat bedrijf om u actuele informatie te leveren 
waarop u kunt vertrouwen.

Elk bedrijf, waar dan ook:
Door de behoefte aan accurate gegevens en 
de snelheid waarmee deze worden geleverd, 
kunt u nu snel een achtergrondcheck uitvoeren 
van elk bedrijf die niet in onze directe online 
database beschikbaar is, zodat u uw business 
met minimale vertraging kunt voortzetten. 

Waar beginnen onze onderzoeken? 
De informatie die we verzamelen, varieert 
afhankelijk van de markt. Met behulp van 
officiële bronnen en registers kunnen we snel 
vragen beantwoorden over de stabiliteit en de 
financiële gezondheid van een bedrijf. Als er geen 
officiële informatie beschikbaar is, voeren we een 
rechtstreeks gesprek met het bedrijf.

Gemiddeld worden nieuwe 
onderzoeken binnen 5,5 dagen 
geleverd

stopwatch
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Handelsregister

landmark
Branches

link
Kranten

newspaper

Handelsgegevens

exchange-alt
Nieuws

broadcast-tower
Banken

building

Gidsen

book
Rechtbanken

gavel
Registratiekantoren

file-certificate

De informatie waaruit een internationaal rapport 
bestaat, wordt op een aantal verschillende manieren 
verzameld via ons netwerk van lokale kantoren en 
geselecteerde partners. Waar mogelijk verzamelen 
we informatie rechtstreeks uit officiële bronnen, 
zoals de Kamer van Koophandel en rechtbanken.

Al deze informatie in combinatie met gegevens 
uit ons netwerk van toonaangevende lokale 
kredietinformatiepartners zorgt ervoor dat de 
informatie die u ontvangt accuraat en actueel is en 
altijd snel wordt geleverd.

Altijd actuele en 
lokaal verkregen 
informatie

Telefonisch 
onderzoek

phone-volume
Aandelenkoers

chart-line
Lokale agenten

file-search

Onze gegevens worden verzameld uit meer dan 8000 
bronnen, waaronder:
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Internationale score

Om voor u internationale handel gemakkelijker te maken, hebben we een internationale score gecreëerd. Zo kunt 
u wereldwijd de kredietscores van bedrijven vergelijken en hebt u gemoedsrust over elk land waarin u handelt. 
Door voor alle landen hetzelfde scoresysteem en dezelfde risicobeschrijvingen te gebruiken, maken we het voor u 
gemakkelijk om rapporten te vergelijken. Onze score is eenvoudig en loopt van A tot E; A geeft het laagste risico aan, 
D het hoogste risico, en E betekent niet beoordeeld. De score geeft de waarschijnlijkheid aan dat een bedrijf in de 
komende 12 maanden insolvent wordt.

Welke factoren zijn van invloed op de internationale score van Creditsafe?
De factoren die van invloed zijn op de score verschillen per land. We hebben voor elk land scorekaarten gemaakt 
met behulp van statistisch onderzoek waarin factoren zijn geïdentificeerd waarvan we uit ervaring weten dat ze 
bedrijfssluitingen voorspellen, zodat u een nauwkeurige en actuele beoordeling van het kredietrisico ontvangt.

Voorbeelden van factoren die in deze 
scorekaarten worden gebruikt zijn:

•	 Belangrijke	informatie	uit	financiële		
 overzichten.
• Uitspraken van rechtbanken.
• Facturen waartegen bezwaar is   
 gemaakt.
• Branchecode en analyse.
•	 Demografische	informatie.
• Leeftijd en juridische vorm van het   
 bedrijf.
• Gerelateerde bedrijven of bedrijven  
 met dezelfde directeur.
• Betalingsgeschiedenis leveranciers.

A Zeer laag risico Ga verder met de transactie – bied indien nodig uitgebreide voorwaarden aan

C Beperkt risico Ga voorzichtig te werk en let goed op.

B Laag risico Ga verder met de transactie

D Hoog risico Vraag garanties voordat u krediet in de vorm van persoonlijke garanties biedt

E Niet beoordeeld Onvoldoende informatie voor een risicoscore

Scores Beschrijving
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• Bedrijfsnaam, adres en contactgegevens volledig geverifiëerd.

• Beschrijving van de belangrijkste handelsactiviteiten.

• Volledige informatie over aandeelhouders en eigendom.

• Een duidelijke en beknopte kredietscore en maximale     
 kredietgrens.

• Geografische uitsplitsing verkoop en omzet.

• Belangrijke informatie over concurrenten.

• Volledige en tussentijdse jaarrekening.

• Verkoop, winst- en verliesrekening.

• Balansen en cashflow.

• Belangrijkste boekhoudkundige verhoudingen.

• Huidig en vorig management.

• Gegevens van holding & dochteronderneming.

• Geliëerde bedrijven.

Wereldwijde PLC rapporten

De wereldwijde PLC rapporten van Creditsafe bieden diepgaande informatie over commercieel 
krediet en de financiële situatie van alle handelsondernemingen. Wereldwijde PLC rapporten 
met belangrijke informatie over meer dan 49.000 actieve handelsondernemingen in meer dan 
165 landen wereldwijd zijn direct beschikbaar om online te bekijken, evenals moeilijk te vinden 
historische informatie over alle niet actieve ondernemingen.

Wereldwijde Creditsafe 
PLC rapporten:
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Onze bedrijfsgegevens worden 5 miljoen keer per dag vanuit lokale bronnen vernieuwd, zodat we de 
duizenden zakelijke gebeurtenissen die elke dag plaatsvinden kunnen zien. Veranderingen bij uw klanten 
en leveranciers brengen voortdurend nieuwe risico's of kansen voor uw bedrijf met zich mee, die moeten 
worden geïdentificeerd voordat het te laat is.

Met Creditsafe Monitoring kunt u deze veranderingen bijhouden zonder dat u het rapport van elk bedrijf 
handmatig hoeft te controleren. Voeg bedrijven die voor u van belang zijn toe aan Monitoring, en we 
sturen u een e-mail wanneer er een belangrijke wijziging plaatsvindt. Zoek de eerste tekenen van risico of 
maak gebruik van nieuwe kansen op het moment dat het er het meest toe doet. U kunt waarschuwingen 
aanpassen voor een breed scala aan belangrijke bedrijfsgebeurtenissen, van wijziging van het factuuradres 
tot daling van de kredietscore.

map-marker-alt Oostenrijk

map-marker-alt België

map-marker-alt Canada

map-marker-alt Denemarken  

map-marker-alt Finland

map-marker-alt Frankrijk

map-marker-alt Duitsland

map-marker-alt Groot-Brittannië

map-marker-alt Ierland

map-marker-alt Italië

map-marker-alt Japan

map-marker-alt Liechtenstein

map-marker-alt Luxemburg

map-marker-alt Nederland

map-marker-alt Noorwegen

map-marker-alt Spanje

map-marker-alt Zweden

map-marker-alt Zwitserland

map-marker-alt USA

map-marker-alt Afghanistan

map-marker-alt Cambodja

map-marker-alt Laos

map-marker-alt Maleisië

map-marker-alt Myanmar

map-marker-alt Zuid-Korea

map-marker-alt Thailand

map-marker-alt Vietnam

Waar kan ik bedrijven monitoren?

We breiden voortdurend de regio's uit waarin 
u bedrijven kunt monitoren. Monitoring is al 
beschikbaar in:

Real-time monitoring alerts

file-search

13



 
Website

Elk bedrijfsrapport dat beschikbaar is in de Creditsafe-database 
is toegankelijk via onze website. Met zowel eenvoudige als 
geavanceerde zoekopties kunt u gemakkelijk een bedrijfsrapport 
opzoeken, zodat u snel kunt beschikken over de informatie die 
u nodig hebt. Via onze website hebt u ook toegang tot populaire 
Creditsafe-services, waaronder Monitoring en Nieuw onderzoek.

 
Connect API

Integreer uw interne systemen met Connect API zodat u de 
bedrijfsgegevens van Creditsafe op elke manier kunt gebruiken 
die u nodig hebt. We brengen real-time bedrijfsgegevens 
binnen handbereik van uw medewerkers, zodat ze snel en goed 
geïnformeerd beslissingen kunnen nemen die uw bedrijf helpen te 
groeien. Bouw nieuwe functies en intelligente geautomatiseerde 
workflows met gegevens waarop uw bedrijf kan vertrouwen.

 
Apps

Integratie van bedrijfsgegevens in uw CRM-systeem is heel 
eenvoudig met onze vooraf gebouwde apps voor Salesforce, Sage, 
SugarCRM, SAP, Microsoft Dynamics en meer. Met de apps van 
Creditsafe is het niet meer nodig om klantgegevens handmatig in te 
voeren en bij te werken. Zo bespaart u kostbare tijd en resources. 
Dankzij de opties voor het direct aanmaken en vernieuwen van 
dossiers zijn uw dossiers altijd accuraat en betrouwbaar.

 
Bulkgegevens en gegevens op maat

Stroomlijn de gegevens die u ontvangt met een op maat gemaakt 
gegevensbestand dat speciaal op uw bedrijf is toegespitst. Met 
een keuze uit honderden velden om alle aspecten van uw bedrijf 
te ondersteunen, ontwerpen we een gegevensbestand dat op 
maat gemaakt is naar de behoeften van uw bedrijf. We leveren uw 
bestand dagelijks, wekelijks, maandelijks of elk kwartaal veilig in de 
door u gekozen indeling.

Onze gegevens worden op een voor u geschikte 
manier geleverd

Passend bij hoe uw bedrijf werkt bieden wij u verschillende manieren om toegang te krijgen tot onze gegevens. Of u de vrijheid wilt om uw beslissingen over 
kredieten en leningen te automatiseren of hele rapporten op het web wilt bekijken, wij passen onze dienstverlening aan aan de wensen van uw bedrijf. 

Onze populairste opties zijn:
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99,9% van de 
aangevraagde rapporten 

wordt direct online 
geleverd

stopwatch

We leveren nieuwe 
onderzoeken gemiddeld 

sneller dan onze 
concurrenten

bolt

We kunnen 
informatierapporten uit elk 

land ter wereld leveren

globe

60% van rapporten 
bevat unieke zakelijke 

betalingsgegevens

clipboard-list-check

Onze database bevat 365 
miljoen informatierapporten 

uit meer dan 160 landen

chart-pie-alt

40% van onze 
klanten gebruikt onze 

internationale rapporten

plane
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Internationale FAQ’s

V: Welke informatie bevat een internationaal rapport?

A: Onze internationale rapporten bevatten de meeste informatie die u in een 
lokaal rapport zou verwachten, maar niet alle landen hebben een equivalent van 
de Kamer van Koophandel in Nederland. Soms moeten we informatie uit andere 
lokale bronnen verzamelen, waardoor de informatie per land kan verschillen. 

V: Waar zijn de gegevens voor een online internationaal kredietrapport van 
afkomstig?

A: Onze gegevens worden verzameld uit meer dan 9000 bronnen. Waar mogelijk 
halen we informatie uit officiële registers die vergelijkbaar zijn met de Kamer van 
Koophandel. Ons netwerk van 23 kantoren en vertrouwde lokale partners stelt ons 
in staat om lokaal informatie te verzamelen, zodat we altijd actuele, hoogwaardige 
informatie kunnen leveren.

V: Hoe werkt een nieuw onderzoek?

A: Wanneer een informatierapport niet online beschikbaar is, hebt u de 
mogelijkheid om een bedrijf te laten onderzoeken. Zodra dit verzoek is ontvangen, 
proberen we om rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf via ons netwerk 
van lokale partners en officiële registers en stellen we binnen 2 tot 10 werkdagen 
een gedetailleerd rapport op.

V: Waarom kan ik een bepaald bedrijf niet vinden?

A: De informatie die we aanbieden is LIVE, daarom is het niet altijd mogelijk om up-
to-date informatie over elk bedrijf bij te houden. Als u een bedrijf niet in onze live 
database kunt vinden, starten we een nieuw onderzoek naar dat bedrijf, en sturen 
we u binnen 2 tot 10 werkdagen een gedetailleerd, actueel rapport.

V: Hoelang duurt het voor ik mijn rapport ontvang?

A: 99,9% van alle door onze klanten gevraagde rapporten wordt direct online 
geleverd. Wanneer een bedrijf niet beschikbaar is, duurt een nieuw onderzoek 
tussen 2 en 10 werkdagen, afhankelijk van het land.

V: Hoe vaak worden de rapporten bijgewerkt?

A: De rapporten in de internationale Creditsafe-database worden in real-time 
bijgewerkt, en dat meer dan 1 miljoen keer per dag.

V: Waarom worden de kredietscores onderverdeeld in A tot E, in plaats van 1 
tot 100?

A: Omdat niet alle landen een score van 1 tot 100 gebruiken, is gebruik van een 
score tussen A en E handiger om het kredietrisico van bedrijven uit verschillende 
landen te kunnen vergelijken. A is het laagste risico, D het hoogste risico, en E 
betekent dat er geen score beschikbaar is.

V: Waarom hebben sommige bedrijven geen score?

A: Sommige bedrijven krijgen geen score omdat we in bepaalde landen afhankelijk 
zijn van lokale leveranciers die mogelijk onvoldoende informatie over het bedrijf 
hebben om een betrouwbare score te berekenen. Andere redenen kunnen zijn dat 
de onderneming te laat is met het indienen van de financiële verslaglegging, dat de 
onderneming betrokken is bij een faillissementsprocedure of dat de onderneming 
niet actief of ontbonden is. Wij leveren waar mogelijk altijd een bedrijfsscore.
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V: Kan ik indien nodig meer informatie krijgen?

A: Waar mogelijk kunnen we een nieuw onderzoek naar een bedrijf uitvoeren 
om een nauwkeurige en gedetailleerde beoordeling van kredietrisico's te 
bieden.

V: Waarom ontbreekt er in sommige rapporten financiële informatie?

A: Elk land heeft zijn eigen wetten voor het indienen van gegevens en in 
sommige landen hoeven bedrijven geen jaarrekening in te dienen, zodat het 
in sommige landen niet mogelijk is om financiële informatie over bedrijven 
te verstrekken. Waar mogelijk bieden wij gedetailleerde financiële gegevens 
voor een bedrijf in welk land dan ook, als die informatie toegankelijk is.

V: Zijn zoekopdrachten anoniem of laten ze een spoor achter?

A: Alle zoekopdrachten zijn anoniem en laten geen sporen achter.

V: Welke landen kan ik monitoren?

A: U kunt bedrijven in de volgende landen monitoren: Oostenrijk, België, 
Canada, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Japan, Afghanistan, Cambodja, Laos, Maleisië, 
Myanmar, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam, Liechtenstein, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Zweden en de Verenigde Staten.

V: Is voor alle landen informatie over directeuren beschikbaar?

A: Hoewel we gegevens over miljoenen directeuren over de hele wereld 
bijhouden, is het soms niet mogelijk om details van een directeur of senior 
manager te verstrekken, vanwege lokale regelgeving of privacywetgeving.

V: Waarom bevatten sommige rapporten geen betalingsgegevens?

A: Ongeveer 60% van de online toegankelijke rapporten bevat gegevens 
over betaling van leveranciers. Omdat betalingsgegevens rechtstreeks 
bij leveranciers worden verzameld, is het niet altijd mogelijk om 
betalingsgegevens over elk bedrijf te verzamelen.

V: Zijn er extra kosten verbonden aan internationale kredietrapporten?

A: De meeste pakketten omvatten standaard toegang tot enkele 
internationale rapporten. Neem contact op met uw accountmanager of 
verkoopvertegenwoordiger voor de details van uw pakket.

V: Hoe groot is jullie dekking per land?

A: 99,9% van alle door onze klanten gevraagde rapporten is direct online 
beschikbaar. In bepaalde gevallen is een nieuw onderzoek vereist en kunnen 
we binnen 2 tot 10 werkdagen een rapport leveren.
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Een woord van onze klanten

HHHHH
 
Zeer klantgerichte houding

Goede oplossingen, zeer goed bereikbaar, snel, wendbaar, vragen worden snel beantwoord, 
uitstekende klantgerichte houding.

HHHHH
 
We worden goed op de hoogte gehouden…

We worden goed op de hoogte gehouden van de financiële 
belangen van onze leveranciers en klanten.
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HHHHH
 
Ideaal om meer achtergrond dan alleen KvK…

Ideaal om meer achtergrond dan via KvK te krijgen. Meer dan waar 
voor het geld!

HHHHH
 
Creditsafe is voor ons een belangrijk…

Creditsafe is voor ons een belangrijk hulpmiddel voor de beoordeling van 
kredietwaardigheid en ook voor ondersteuning van verkoop.

Voor meer reviews bezoek  Trustpilot
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Creditsafe  België
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
0032 (0)2 481 88 60 
info@creditsafe.be
www.creditsafe.com/be

Creditsafe Frankrijk
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
0 810 600 397
contact@creditsafe.fr 
www.creditsafe.com/fr

Creditsafe Duitsland
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
030 - 473 929 000
info@creditsafede.com 
www.creditsafe.com/de 
 
Creditsafe  Ierland
Unit 1 H, Block 71, The Plaza, 
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
01 898 3200 
info@creditrsafe.ie 
www.creditsafe.com/ie 
 
Creditsafe Italië 
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2, 20122 Milano 
011/19 46 46 00 
italiainfo@creditsafe.it 
www.creditsafe.com/it 
 
Creditsafe Japan 
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi Japan 
03-5797-7376 
info@creditsafe.co.jp 
www.creditsafe.com/jp 

Creditsafe VK
Bryn House, Caerphilly Business Park,  
Van Road, Caerphilly, CF83 3GR
Head Office - 02920 886 500 
London Office - 0203 626 0062
help@creditsafeuk.com
www.creditsafe.com/gb

Creditsafe Nederland
Jan Pietersz. Coenstraat 10, 2595 WP Den Haag
070-38 44 600
info@creditsafe.nl
www.creditsafe.com/nl

Creditsafe Norwegen 
Østerdalsgata 1, 
0658 Oslo, 
Norway 
800 24 722 
info@creditsafe.no 
www.creditsafe.com/no 

Creditsafe Zweden
Creditsafe i Sverige AB, 
Box 320, 
401 25 Göteborg
031-725 50 00
info@creditsafe.se
www.creditsafe.com/se

Creditsafe VS
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
(855)551-6903
uspainfo@creditsafe.com 
www.creditsafe.com/us


