
Verken zakelijke banden en groepsstructuren van 
uw klanten en leveranciers over de hele wereld.

Internationale groepsstructuren



Met Creditsafe groepsstructuurinformatie heeft u toegang tot bedrijfsstructuren en informatie over het moederbedrijf in 231 landen. Bent u op zoek naar 
nieuwe zakelijke kansen of wilt u nieuwe klanten en leveranciers in dienst nemen? U heeft geen bedrijfsregistratiedocumentatie meer nodig om uw onderzoek te 
doen – Creditsafe biedt u alle toegang tot informatie over de groepsstructuur van uw zakenrelatie die u nodig heeft. 

De Creditsafe data is direct toegankelijk via ons Informatie Portal, API-integraties en vooraf gebouwde applicaties. Zo verkent u snel geverifi eerde 
groepsstructuurinformatie en heeft u direct overzicht over het moederbedrijf van een organisatie en haar dochterondernemingen.

Ontdek en versimpel de complexe wereld van uw zakenrelaties

231
landen

968,900
unieke groepen

4,087,500
zakelijke banden

Globe    users    LINK   
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Hoe groepsstructuren worden 
vastgesteld
Wij werken nauw samen met offi  ciële registers en vertrouwde partners over de hele wereld. Zo 
extraheren en onderzoeken we voortdurend de registratiegegevens van alle bedrijven in onze 
database om inzicht te krijgen in hun zakelijke banden en hiërarchieën. Door deze versprokkelde 
gegevens samen te brengen in een enkele database, krijgen we een globaal beeld van hun 
zakelijke relaties, zelfs als ze meerdere landen en bedrijfsniveaus bestrijken.
Onze gegevens worden dagelijks ververst en centraal geverifi eerd en verstrekken de meest 
nauwkeurige en uitgebreide informatie. In het geval van een informatieconfl ict voert ons 
toegewijde team van onderzoekers een onafhankelijk onderzoek uit om de echte zakelijke relatie 
vast te stellen.
Elke unieke groepsstructuur binnen de Creditsafe database krijgt een Creditsafe Group ID 
toegewezen, die op zijn beurt wordt toegekend aan elk van de bedrijven die onder die groep 
vallen.

Proactieve bedrijfsmonitoring

Voor actieve en grote groepsstructuren waar fusies, overnames en herstructureringen niet 
ongewoon zijn, volgt ons team van onderzoekers proactief hun bedrijfsactiviteiten op. Hierdoor 
zijn we in staat om de meest actuele bedrijfsinformatie te rapporteren, nog voordat deze offi  cieel 
is gedocumenteerd bij hun lokale register.
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Reputatiebescherming en compliance
Als gevolg van de toename van fraude, witwassen en corruptie zijn er steeds meer financiële, regelgevende en reputatierisico’s verbonden aan moderne handel. 
Met de opkomst van complexe groepsstructuren die zijn ontworpen om illegale activiteiten te verbergen, is het steeds belangrijker - en vaak ook wettelijk 
verplicht - om te weten met wie uw klant verbonden is en welke organisatie eigenaar is van het bedrijf waarmee u zaken doet. Het kan ingewikkeld zijn om deze 
informatie boven water te krijgen, vooral wanneer onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd. Met onze robuuste data bieden wij een uitgebreid overzicht van 
binnenlandse en internationale groepsstructuren aan, zodat u makkelijker vast kunt stellen met wie u zaken doet.

Het belang van informatie over de groepsstructuur

Groeimogelijkheden ontdekken
Informatie over de groepsstructuur helpt bedrijfsontwikkelingsteams om de winst te verhogen. Hoewel minder dan 10% van de bedrijven deel uitmaakt 
van een groep, zijn deze organisaties meestal groter dan hun onafhankelijke tegenhangers en gebruiken ze actief hun groepsstructuur om efficiëntie en 
kostenbesparingen te realiseren. Dergelijke bedrijven bieden het potentieel voor grotere verkopen, omdat groepsdeals kunnen worden gesloten met een 
moederbedrijf in plaats van met een enkele dochteronderneming.
Met Creditsafe Groepsstructuren heeft u direct inzicht in het moederbedrijf van een organisatie en andere belangrijke informatie zoals contactgegevens, 
bedrijfsgrootte en de aangestelde directeuren.

Kredietrisicobescherming verbeteren
U kunt groepsstructuurinformatie ook gebruiken om uw blootstelling aan kredietrisico te verminderen. Hoewel de meeste bedrijven binnen een groep financieel 
onafhankelijk van elkaar opereren, worden deze in situaties waarin een dochteronderneming worstelt of failliet gaat, soms ondersteund met geldinjecties van 
een meer solvabele zuster- of moedermaatschappij.

Bij het verstrekken van krediet aan een lid van een groep is het belangrijk om rekening te houden met de solvabiliteit van de andere leden van de groep en hoe 
eventuele risicovolle dochterondernemingen van invloed zijn op de toekomstige solvabiliteit van uw klant of zakenrelatie.

chart-line

landmark

shield-check

4



Hoe vaak wordt de Creditsafe groepsstructuurinformatie geüpdatet?

We verzamelen gegevens van officiële registers en vertrouwde partners. Veel van 
deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt en geleverd aan Creditsafe. Hoewel 
sommige bronnen geen dagelijkse updates bieden, wordt alle informatie minstens 
één keer per maand bijgewerkt.

Dagelijkse monitoring wordt ook handmatig uitgevoerd door ons team van 
onderzoekers voor tal van grote organisaties waar fusies en overnames kunnen 
plaatsvinden.

Hoe matcht Creditsafe een organisatie aan hun moedermaatschappij en 
dochterondernemingen?

Wanneer we de gegevens verkrijgen van lokale officiële registers en partners, 
hebben we vaak alleen een bedrijfsnaam en landcode. In sommige landen 
ontvangen we echter ook het bedrijfsadres van de organisatie die eigenaar is van 
het bedrijf.

Wij koppelen deze gegevens vervolgens aan onze database via onze 
geautomatiseerde matchingservice. Deze service maakt gebruik van een reeks 
matchingmethodes om de eigendomsgegevens nauwkeurig af te stemmen op onze 
krediet- en bedrijfsinformatie. Als we de eigendomsgegevens niet kunnen matchen 
via onze geautomatiseerde matchingservice, hebben we een team van analisten 
die grondig onderzoek en analyses uitvoeren om de gegevens nauwkeurig te 
matchen met onze bedrijfsinformatie.

Veelgestelde vragen
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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 Canada
77 City Centre Drive W Tower Suite 300,  
Mississauga, Ontario, L5B 1M5
(+1)888-918-0152
info@creditsafe.ca
www.creditsafe.com/ca

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

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


