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DATA CLEAN  
& ENHANCEMENT
Optimaliseer uw database 
met bedrijfsgegevens waarop 
iedereen kan vertrouwen
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Uw klantendatabase is de fundering van uw bedrijf en stuurt alles 
aan, van klantervaring tot strategische richting. Zonder juiste 
gegevens is absoluut vertrouwen in uw acties bijna onmogelijk.

Omdat bedrijfsgegevens snel veranderen worden databases van 
klanten, leveranciers en andere zakenrelaties vaak het meest 
verwaarloosde bezit van een organisatie.  Vernieuw direct de 
nauwkeurigheid en kwaliteit van uw database met Creditsafe Data 
Clean en herstel het vertrouwen in uw besluitvorming.
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Elk jaar vinden miljoenen bedrijfswijzigingen plaats, wat leidt tot een gemiddeld 
gegevensverval van minstens 30%. Wanneer een op de drie bedrijven in uw bestand 
jaarlijks een update nodig heeft, wordt uw database snel onnauwkeurig wat inefficiënt 
werken tot gevolg heeft. Dit heeft een reële invloed op uw bedrijfssuccessen.
 
Met Creditsafe Data Clean herstelt u het vertrouwen in datagestuurde beslissingen 
en ondersteunt u de groei van uw bedrijf. Wij zorgen ervoor dat uw hele bedrijf werkt 
vanuit up-to-date informatie over het bedrijf en de directeur, waardoor uw merkimago 
behouden blijft, u onnodige inspanning voorkomt en uw kredietrisico vermindert.

Met onze toonaangevende bedrijfsinformatie en unieke algoritmen detecteert 
Data Cleaning dubbele, verlopen, ontbrekende en onnauwkeurige informatie in uw 
administratie en vervangt deze door vernieuwde en geverifieerde gegevens.

REALISEER SUCCESSEN MET 
BETROUWBARE DATA
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Voorkom handmatige 
invoerfouten

Identificeer de 
gaten in uw data

Update verouderde 
data met nieuwe 

informatie

Verrijk uw 
data met extra 

bedrijfsinzichten
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GELEVERD 
DOOR 
MARKTLEIDERS 
IN BUSINESS 
INTELLIGENCE
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We zijn trots dat we een van de grootste 
databases voor bedrijfsinformatie in de 

branche hebben, waardoor we gegevens 
kunnen opschonen en verrijken in meer 

dan 500 datasets wereldwijd.

Onze gegevens worden verzameld 
uit meer dan 8.000 bronnen en 
bieden uitgebreide financiële 
en bedrijfsinzichten waardoor 
bedrijven van elke omvang hun 
verkopen kunnen maximaliseren, 
efficiëntie verhogen en blootstelling 
aan kredietrisico’s verminderen.

Wij vernieuwen onze data 
dagelijks vanuit officiële registers, 

lokale publicaties, incassobureaus, 
handelsbetaalpartners en vele andere 

bronnen. Vervolgens verwerken wij deze 
data om de authenticiteit, uniciteit en 

consistente opmaak te garanderen.
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VK, Ierland, Nederland, Italië, Duitsland, Frankrijk, VS, Noorwegen, Zweden, België en Japan.

building

Bedrijfsinformatie

user-tie

Bestuursinformatie

chart-line-down

Negatieve data

tachometer-fast

Kredietscore en limiet

coins

Financiële data

folder-plus

Aanvullende informatie

phone-rotary

Contactinformatie

sitemap

Groepsstructuur

folder-open

Interne informatie

Schoon op, valideer en verrijk honderden datasets in 11 landen
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Oostenrijk   •

België • • •

Canada • • •

Denemaken  • •

Finland  • •

Frankrijk • • •

Duitsland • • •

Ierland • • •

Italië • • •

Japan • • •

Liechtenstein   •

Luxemburg  • •

Mexico  • •

Nederland • • •

Noorwegen • • •

Spanje  • •

Zweden • • •

Zwitserland   •

VK • • •

VS • • •

Globale datasets Globale datasetsLokale datasets Lokale datasetsSafenummer Safenummer

Gegevensverrijking per land
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OPTIMALISEER EN VERSNEL UW 
PROCESSEN MET DATA WAAR U 

OP KUNT VERTROUWEN
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Verrijk uw klantdata met belangrijke risico-indicatoren 
zoals kredietscore, kredietlimiet, gemiddelde dagen te 
laat (DBT) en meer, en zorg ervoor dat uw creditmanagers 
betalingsvoorwaarden goedkeuren op basis van nauwkeurige 
gegevens.

Door uw data regelmatig op te schonen bent u altijd op de hoogte 
van veranderingen in de omstandigheden van uw debiteur, 
inclusief kredietrisico en adreswijzigingen. Hiermee ondersteunt 
u effectieve prioriteitstelling van incasso’s en succesvolle levering 
van facturen.

CREDITMANAGEMENT

Verrijk kredietbeslissingen en krijg 
meer grip op uw risico’s.

Kredietscore

Kredietlimiet

Factuuradressen

Dagen te laat

Bestuursinformatie

Bedrijfsstatus

Financiële gegevens

Juridische gegevens
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Onze bedrijfsrapporten helpen uw Sales-teams om 
belangrijke veranderingen bij uw klanten bij te houden, 
zodat uw salesmanagers geïnformeerde gesprekken kunnen 
aangaan. Door extra gegevens te verstrekken geeft u uw 
sales- en accountmanagers diepgaande inzichten in de 
financiële status van het bedrijf, groepsstructuren en meer, 
waardoor ze extra verkoopkansen kunnen realiseren.

SALES & ACCOUNT-
MANAGEMENT

Bouw sterke relaties op en creër 
loyaliteit op de lange termijn.

Telefoonnummers

Bestuursinformatie 

Groepsstructuur

Omzet

Branche

Website 

Kantoortype

Bedrijfsgrootte
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Verhoog uw marketingperformance met op maat gemaakte content 
die resoneert met uw publiek. Door uw bedrijfsprofielen te verrijken 
met Creditsafe Data Clean en Enhancement kunt u effectief uw 
ideale klanten dentificeren en uw database segmenteren waardoor u 
potentiële klanten bereikt die bij uw profiel passen.

De directiegegevens en de bedrijfsadressen komen uit officiële 
bronnen, dus wanneer uw marketingcampagne startklaar is weet u 
zeker dat deze elke keer de juiste persoon bereikt. Hierdoor geeft u 
minder uit en en maximaliseert u uw Return on Investment (ROI).

MARKETING EN
COMMUNICATIE

Bescherm en versterk uw merk met 
boeiende, gerichte campagnes.
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Directiegegevens

Bedrijfsadressen

Branche

Aantal medewerkers

Jaren actief

Nettowaarde

Regio

Marketing toegestaan
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Creditsafe Data Clean verrijkt uw klantdata met de gegevens die u 
nodig hebt om met vertrouwen klanten en leveranciers te verifiëren. 
Wij gebruiken meerdere betrouwbare bronnen met officiële 
bedrijfsinformatie om de data te verzamelen en optimaliseren.

Stem uw portfolio af met de matchingtechnologie van Creditsafe 
en valideer bedrijfsgegevens uit uitgebreide bedrijfsprofielen zoals 
directiegegevens, Ultimate Beneficial Owners, groepsstructuren en 
vele andere data.

KEN UW KLANTEN

Verifieer uw klant- en leveranciersdata 
uit officiële bronnen.

Directiegegevens

Groepsstructuur

Aandeelhouders 

KVK-nummers

UBO’s
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Creditsafe Data Clean matcht onregelmatige of verouderde 
bedrijfsdata met onze unieke bedrijfsidentificatienummers. 
Onze algoritmen identificeren en matchen bedrijven 
nauwkeurig in verschillende databases. Hiermee houden we 
uw data accuraat en realiseert u een sterkere samenwerking 
tussen afdelingen.

Eenmaal gematcht, verrijken en schonen wij elk bedrijfsprofiel 
op met de door u gekozen informatie en sturen wij deze toe in 
een gestandaardiseerd gegevensformaat.

GRIP OP UW DATA-
MANAGEMENT

Bouw aan uw toekomst met data 
waar u op kunt vertrouwen

Geregistreerde naam

BTW-nummer

Adresgegevens

Bedrijfsstatus 

Juridische informatie
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Hoe regelmatig wordt Creditsafe data geüpdatet?

Creditsafe-gegevens worden dagelijks ververst 
vanuit duizenden vertrouwde bronnen over de hele 
wereld. Deze worden vervolgens verwerkt om de 
authenticiteit, uniciteit en consistentie te garanderen.

Overschrijft Data Clean mijn huidige gegevens?

Nee, we zullen uw bestaande gegevens nooit 
overschrijven. Data Clean koppelt onze data aan uw 
administratie en levert de gewenste gegevens als 
nieuwe velden naast uw bestaande informatie.

Hoe koppelt u mijn database aan de data van 

Creditsafe?

De algoritmen van Creditsafe zijn ontworpen om te 
matchen op basis van 14 kerngegevenselementen. 
Deze elementen omvatten onder meer bedrijfs-
namen, adressen, postcodes, KVK-nummers en 
telefoonnummers.

Hoewel Creditsafe een match bepaalt op basis van 
deze 14 kernelementen, gebruiken we een reeks 
verschillende matchroutines waardoor we kunnen 
matchen met verschillende datamutaties. Dit betekent 
dat we over het algemeen honderden of zelfs 
duizenden verschillende waarden in acht nemen bij 
het evalueren van een mogelijke match.

VEELGESTELDE VRAGEN
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Beschikt Creditsafe over informatie voor elk dataveld van elk bedrijf?

Hoewel onze database een van de meest uitgebreide in de branche is, zijn 
er gevallen waarin we niet elk detail over elk bedrijf kunnen verstrekken. De 
beschikbaarheid van gegevens verschilt per regio, afhankelijk van hun lokale 
registers en wettelijke vereisten voor archivering. In sommige gevallen zijn 
bepaalde velden specifiek voor het land van herkomst. Als de informatie voor 
een bepaald veld niet beschikbaar is, worden er geen kosten voor in rekening 
gebracht.
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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 Ierand
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 Italë 
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 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 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 USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
(855)551-6903
uspainfo@creditsafe.com 
www.creditsafe.com/us


