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WELKOM

Creditsafe is een wereldleider die meer dan 2.000 softwarebedrijven voorziet van data.

Software- & databedrijven zijn altijd op zoek naar nieuwe databronnen om te integreren
in hun systeem. Creditsafe heeft ontelbare hoeveelheden data beschikbaar in bulk of
via onze API. Onze wereldwijde database bevat inzichten over meer dan 365 miljoen
bedrijven, bestuurders en aandeelhouders wereldwijd.

VERTROUWD DOOR ‘S WERELDS MEEST INNOVATIEVE SOFTWAREBEDRIJVEN
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LIC E N TIE VO O R O NZ E WERELDWI JDE DATABASE

Of u onze informatie nu in bulk of via onze API afneemt, wij bieden een breed scala aan gegevens beschikbaar
binnen handbereik, waaronder belangrijke financiële gegevens, informatie over directeuren en bedrijfsadressen.
Met toegang tot meer dan 365 miljoen kredietrapporten, volledige financiële bedrijfsgegevens en informatie over
directeuren, is het nog nooit zo makkelijk geweest om uw data te combineren met Creditsafe.
Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de voordelen van het licenseren van Creditsafe data
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TOE G AN G TOT G E G E VE N S VAN MEER DAN 200 UNI EKE DATAPUNT E N

globe

user-tie

INTERNATIONALE DATA
Toegang tot meer dan 365 miljoen bedrijven in 160

link

GROEPSSTRUCTUREN
Identificeer snel filialen, dochterondernemingen en

verschillende landen, met nauwkeurige en actuele

moedermaatschappijen die deel uitmaken van een

informatie binnen handbereik..

groep, zelfs internationaal.

DIRECTIEINFORMATIE

tachometer

SCORES & LIMIETEN

Maak verbinding met meer dan 100 miljoen

Onze wereldwijde bedrijfsinformatiedatabase bevat

directeuren en bestuurders en bevestig eenvoudig wie

kredietscores en aanbevolen maximale kredietlimieten.

eigenaar is van een bedrijf.

Neem snelle en nauwkeurige kredietbeslissingen in
seconden.

chart-line

FINANCIËLE GEGEVENS
Zoek volledige en uitgebreide financiële gegevens op van bedrijven, inclusief omzet, nettowaarde,
activa en passiva. Beoordeel snel de financiële positie van een bedrijf.
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PA RT NE R M ET O N S, N E T A LS
T RU N A R R AT I VE

TruNarrative maakt gebruik van Creditsafe’s bedrijfsinformatie en
decision tree analytics via een open integratie in TruNarrative’s App
Store. Klanten gebruiken TruNarrative’s platform om snel en veilig
klanten te werven, risico’s in te schatten en transacties te monitoren
gedurende de hele levenscyclus van de klant, wat een wrijvingsloos en
zeer compliant klanttraject oplevert.

De oplossing van TruNarrative levert klantacceptatie, robuuste compliance en
preventie van financiële criminaliteit via automatisering van ID & biometrische
verificatie, risicobeoordelingen, multi-bureau eKYC, eKYB, PEPs & Sancties.

7

ALGEMENE SCREENING EN VERIFICATIE MET DATABRONNEN, WAARONDER:

globe

file-chart-pie

podium

user

file-chart-line

Internationale
PEP-database

Meerdere
sanctiedatabases

UBO-gegevens

Consumentenkredietgegevens

Consent
databases

118

phone

baby-carriage

piggy-bank

tombstone-alt

118
Data

Contactgegevens

Geboorteregisters

Bankgegevens

Overlijdensregisters

gavel

passport

map-pin

camera

shield-alt

Rechterlijke
uitspraken

Paspoorten en
ID-kaarten

NAW-gegevens

Negatieve media

Wetshandhavingsgegevens
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EE N EN K E LE A P I VO O R INTERNATI ONALE ONDERNEMI NGEN
Bedrijven wereldwijd vertrouwen op Creditsafe voor internationale bedrijfsinformatie,
consumentenkredietgegevens, ID-verificatie, AML- PEP- en sanctiechecks, allemaal via een enkele API. Zo
automatiseert en optimaliseert u uw onboardingsprocessen. Met de Creditsafe Connect API, krijgt u:

file-invoice

globe

BIJNA 400 MILJOEN
KREDIETRAPPORTEN

chart-line

BELANGRIJKE VERKOOPKANSEN
Ondersteun Sales met belangrijke informatie over elke

Krijg inzicht in elk bedrijf en zijn bestuurders met bedrijfs-

prospect, zoals groepsstructuur, branche en financiële

en financiële informatie uit wereldwijde officiële registers,

gegevens waardoor zij hun pitch perfect af kunnen stemmen

aangevuld met een betrouwbare kredietscore.

op elke potentiële klant.

GLOBALE PEP- & SANCTIEDATASETS
Screen potentiële klanten aan de hand van uitgebreide

check-double

HOGER CONVERSIEPERCENTAGE
Automatisch ingevulde formulieren op uw website verhogen

wereldwijde PEP- en sanctielijsten, zodat u PEP’s, sancties en

het conversiepercentage. Verander een bedrijfsnaam in een

negatieve mediaberichten realtime kunt volgen.

compleet bedrijfsprofiel, inclusief verborgen velden naast uw
eigen gegevens.

10

A FG E STE M D 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 ONZ 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.

- MA 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

