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WELKOM

VERTROUWD DOOR ‘S WERELDS TOONAANGEVENDE KOERIERSBERIJVEN

Koeriersbedrijven kiezen voor Creditsafe om directe krediet- en identiteitscontroles uit te 

voeren op hun klanten. Nu koeriers- en bezorgdiensten in het Nederland drukker zijn dan 

ooit, gaan deze toegenomen mogelijkheden voor uw bedrijf natuurlijk gepaard met een 

hoger risico. 

Creditsafe biedt een complete risicomanagementoplossing, zodat u uw risico’s efficiënt 

kunt beheren en vertrouwen kunt hebben in met wie u zaken doet. Wij helpen u risico’s te 

verminderen, uw klanten in realtime te verifiëren en uiteindelijk uw groei te maximaliseren. 
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KREDIET- & ID-CHECKS

Voer in enkele seconden krediet- en betaalbaarheidscontroles 

uit op personen en bedrijven waarmee u zaken doet. Verifieer 

de identiteit van uw klant elektronisch, zodat u geen dure, 

tijdrovende handmatige controles meer hoeft uit te voeren.

REALTIME MONITORING 

Monitor klanten automatisch op wijzigingen in hun financiële 

omstandigheden. Ontvang waarschuwingen in realtime, zodat 

u snel kunt reageren op kritieke bedrijfswijzigingen en de 

verstoring van uw bedrijf tot een minimum kunt beperken.

GEAUTOMATISEERDE KREDIETBESLISSINGEN

Automatiseer kredietbeslissingen met behulp van betrouwbare zakelijke kredietscores en 

aanbevolen limieten van Creditsafe of implementeer uw eigen kredietbeleidsregels.

Met Creditsafe heeft u toegang tot een wereld van data en versnelt u uw kredietprocessen tot seconden.

SEARCH eye

sync

EEN ENKELE OPLOSSING VOOR KOERIERSDIENSTEN
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Krijg direct toegang tot betrouwbare gegevens om bedrijfsgegevens te verifiëren, waaronder 

financiële bedrijfsgegevens, handelslocaties en informatie over directeuren.

U kunt erop vertrouwen dat u te maken hebt met betrouwbare personen door uitgebreide 

controles uit te voeren met onze kredietrapporten voor consumenten en hun identiteit in 

realtime te verifiëren met onze oplossing voor digitale ID-verificatie.

KLANTVERIFICATIE
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Valideer realtime gegevens van 365 miljoen bedrijven.

Verifieer bedrijven in meer dan 160 landen

Verminder arbeidsintensieve identiteitscontroles.

Bevestig de naam van een klant, adres, kredietscore en 

openbare gegevens.

VERIFIEER DE IDENTITEIT VAN UW KLANT IN ENKELE MINUTEN
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Gebruik Creditsafe’s zeer voorspellende kredietscores en aanbevolen 

kredietlimieten om direct kredietbeslissingen te nemen of bouw aangepaste 

scoringsmodellen met behulp van uw eigen kredietbeleidsregels en 

verhoog uw acceptatiegraad en verminder uw risico’s.

WERK UW PORTEFEUILLE AUTOMATISCH 
BIJ MET REALTIME KREDIETINFORMATIE

REALTIME RISICO-EVALUATIE & MONITORING
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Realtime updates van 
kredietscores en limieten

Faillissementsinformatie

Monitor veranderingen in 
het betalingsgedrag van 
ondernemingen

Officiële financiële deponeringen 
en wijzigingen van directeuren
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SEARCH

ENTERPRISE-OPLOSSINGEN MKB-OPLOSSINGEN

ONLINE

Website toegang tot on-demand wereldwijde 

kredietrapporten, compliance- en 

marketingservices.

CRM-INTEGRATIE

Vooraf ontwikkelde integraties voor CRM- 

systemen, waaronder Salesforce, Microsoft 

Dynamics en Sage.

API

Integreer onze bedrijfs-, consumenten- en 

compliancedata in al uw interne systemen en 

toepassingen. 

BULK DATA

Plan exports van robuuste data op 

dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis.

ADVIES

Advies op maat en analytische dienstverlening om 

uw strategische doelen te bereiken.

AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN OVER ONS?
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AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN OVER ONS?

ZELDEN MAAK JE NOG 
MEE DAT.. .

ZEER FIJNE EN BE-
TROUWBARE SERVICE

- MARC - 

- JOS A. -

ZEER WAARDEVOLLE 
INFORMATIE

Zeer fijne en betrouwbare service! 

Creditsafe is voor onze onderneming 

een aanwinst in het nationaal en

internationaal zaken doen.

Zelden maak je nog mee dat bedrijven 

zo bevlogen zijn om je te helpen waar 

ze ook maar kunnen. Wederom bedankt 

Pablo Mendez.

Alvorens zaken te doen met een 

gerespecteerd bedrijf binnen de sector 

eerst zelf KvK-informatie geraadpleegd.

Situatie vrij complex en veel 

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!

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

 

customerservice@creditsafe.nl
www.creditsafe.com/nl
linkedin.com/company/creditsafe

NEEM CONTACT OP
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