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WELKOM

Creditsafe streeft ernaar de best mogelijke oplossing te bieden om uw bedrijf te beschermen
en uw huidige processen te verbeteren.

Autobedrijven wereldwijd kiezen voor Creditsafe om realtime beslissingen te nemen waarmee
zij snel en met vertrouwen nieuwe klanten kunnen onboarden.

VERTROUWD DOOR ‘S WERELDS GROOTSTE AUTOBEDRIJVEN
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VE R SN E L UW O NBOARDI NGSPROCESSEN

In een digitale wereld verwachten uw klanten een snelle, en soepele onboardingservaring. Met
Creditsafe kunt u naadloos nieuwe aanvragers in dienst nemen met directe ID-verificatie, anti-witwas- en
kredietcontroles, terwijl u uw klanten screent en controleert op basis van wereldwijde PEP- en sanctielijsten.

file-invoice

KREDIETCHECKS
Controleer of een aanvrager uw voertuig kan betalen, op

id-card

het moment van aanvragen en in de toekomst.

search

24/7 MONITORING
Monitor uw klanten automatisch op veranderingen in hun
financiële omstandigheden.

DIGITALE ID-VERIFICATIE
Verifieer de identiteit van uw klant en voldoe aan
antiwitwas- en KYC-voorschriften

clipboard-list

PEP & SANCTIELIJSTEN
Screen uw klanten tegen wereldwijde PEP- en
sanctiedatabases en wees altijd compliant met de wet.
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MI STERGREEN

MisterGreen kon het klantacceptatieproces versnellen en verduurzamen door
data van Creditsafe via de API te koppelen aan hun zelfgebouwde systeem.

“Door de data van Creditsafe middels de API te koppelen aan ons
systeem, kunnen we met een gestandaardiseerd proces sneller
schalen, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zo kunnen we
sneller én gemakkelijker verduurzamen.”

LEES DE CASE STUDY
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AU TOMATISE E R UW GEHELE ONBOARDI NGSPROCES
TRANSFORMEER DATA IN GEAUTOMATISEERDE
BESLISSINGEN MET CHECK & DECIDE™
Creditsafe combineert automatisch informatie over aanvragers met krediet-, fraude- en interne
gegevens, zodat accountmanagers een uitgebreid beeld van uw klanten krijgen en in minder dan 60
seconden een beslissing kunnen automatiseren.

Creditsafe gebruikt de eigen beleidsregels van de kredietverstrekker om het merendeel van de
aanvragen af te handelen, zodat dat kredietbeoordelaars meer tijd en middelen hebben voor
aanvragen die nader moeten worden beoordeeld om veiligere, geïnformeerde beslissingen te nemen.
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VERI FI EER DE I DENTI TEI T VAN UW
KLANTEN I N SECONDEN
Onboard uw klanten in minder dan 60 seconden en voldoe aan uw compliance met
onze tool voor documentvalidatie. Wij kunnen u vertellen of een identiteitsbewijs echt
lijkt te zijn, zodat u snel beslissingen kunt nemen op basis van bewijs.

id-card

Zorg ervoor dat de persoon is wie hij zegt te zijn en voldoe aan de

chart-network

Onboard met vertrouwen nieuwe klanten met geavanceerde technologie

chart-bar

Maak gebruik van een naadloos end-to-end proces om klantgegevens

calendar

Pas zelf aan op welk punt in uw bedrijfsproces u de identiteit van

KYC- / AML-identiteitsverificatievereisten.

die AI, machine learning en biometrische gegevens integreert.

vast te stellen, te onderhouden en veilig te traceren.

een klant wilt verifiëren.
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A FGE STE MD OP UW BEHOEFTEN

ENTERPRISE-OPLOSSINGEN

cog

file-chart-line

API
Integreer onze bedrijfs-, consumenten- en

MKB-OPLOSSINGEN

mouse-pointer

ONLINE
Website toegang tot on-demand wereldwijde

compliancedata in al uw interne systemen en

kredietrapporten, compliance- en

toepassingen.

marketingservices.

BULK DATA
Plan exports van robuuste data op
dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis.

puzzle-piece

CRM-INTEGRATIE
Vooraf ontwikkelde integraties voor CRMsystemen, waaronder Salesforce, Microsoft
Dynamics en Sage.

search

ADVIES
Advies op maat en analytische dienstverlening om
uw strategische doelen te bereiken.
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WAT ZE GGE N O NZ E KLANTEN OVER ONS?

ZEER FIJNE EN BETROUWBARE SERVICE

ZEER WAARDEVOLLE
INFORMATIE

ZELDEN MAAK JE NOG
MEE DAT...

Zeer fijne en betrouwbare service!

Alvorens zaken te doen met een

Zelden maak je nog mee dat bedrijven

Creditsafe is voor onze onderneming

gerespecteerd bedrijf binnen de sector

zo bevlogen zijn om je te helpen waar

een aanwinst in het nationaal en

eerst zelf KvK-informatie geraadpleegd.

ze ook maar kunnen. Wederom bedankt

internationaal zaken doen.

Situatie vrij complex en veel

Pablo Mendez.

- M A RC -

ontbrekende informatie. Daarom een
beroep gedaan op Creditsafe Nederland
en binnen 24 uur een zeer heldere
analyse ontvangen die mijn vermoeden
bevestigde: vooral geen zaken doen met
dit bedrijf!
- JOS A. -

- MA R CEL STYLEBY -
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NEEM CONTACT OP

Creditsafe Nederland
Jan Pietersz. Coenstraat 10
2595 WP Den Haag
phone 070-38 44 600

envelope customerservice@creditsafe.nl
mouse-pointer www.creditsafe.com/nl
linkedin.com/company/creditsafe

