1

Vastgoed &
Onroerend Goed
Brochure

2

WELKOM

Wilt u uw bedrijf beschermen en tegelijkertijd uw processen verbeteren?

Met de eenvoudige, kosteneffectieve oplossingen van Creditsafe kunt u potentiële
verhuurders en huurders sneller en efficiënter onboarden en tegelijkertijd hun
identiteit verifiëren.

VERTROUWD DOOR ‘S WERELDS GROOTSTE VASTGOEDSPECIALISTEN
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M ET WAT VO O R VASTGOEDBEDRI JVEN WERKEN WI J?
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EE N SLIM ME O P LOSSI NG VOOR VASTGOEDFI RMA’S

Met Creditsafe versnelt u gemakkelijk uw klantonboarding tot seconden.

washer

AML-CHECKS
Verifieer direct de identiteit van kopers en verkopers en voldoe aan uw due
diligence-verplichtingen door te controleren of ze niet betrokken zijn bij verdachte
activiteiten.

id-card

ID VERIFICATIE & KYC-CHECKS
Voldoe aan de richtlijnen van de Wwft en voldoe aan uw eigen interne risicobeleid
door uw klanten elektronisch te controleren, zodat u geen tijdrovende en dure
handmatige controles meer hoeft uit te voeren.
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REALTIME MONITORING
Volg al uw leveranciers, zowel lokaal als internationaal, op de voet door ze
toe te voegen aan onze Internationale Monitoringstool en ontvang realtime
waarschuwingen als er een belangrijke bedrijfswijziging plaatsvindt.
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AML-CHECKS
Voer met vertrouwen AML-checks uit op klanten en bedrijven met de database van Creditsafe.
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VERIFIEER DIRECT DE
IDENTITEIT

PAPIERLOZE
AUDITTRAIL

ONLINE PEP &
SANCTIECHECKS

Met onze AML-checks screent u wereldwijde

Fysieke opslag is niet nodig, want bij

Controleer op politiek prominente personen

PEP- en sanctiedatabases en beschermt u

Creditsafe bewaren we een papierloze

(PEPs) en naleving van sancties met directe

uzelf tegen de financiering van terrorisme,

audittrail gedurende vijf jaar in een veilige

online checks, die in één keer worden

witwassen, fraude en andere illegale

omgeving. Zo bewijst u eenvoudig uw

getoetst aan een groot aantal wereldwijde en

financiële activiteiten.

compliance en beschermt u tegelijkertijd de

binnenlandse databanken.

gegevens van uw klanten.
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D IGI TALE I D-VERI FI CATI E EN
K NOW-YOUR-CUSTOMER ( KYC)

Omdat wij meer dan 300 databronnen inbouwen in onze KYC-controles
weet u altijd wie uw zakenrelaties zijn en kunt u met vertrouwen zaken
doen.
Met de services van Creditsafe weet u zeker dat u te maken heeft met
gerenommeerde personen en dat u een sterke aanpak hanteert op het
gebied van risico- en fraudepreventie.

check-circle
check-circle
check-circle

Verifieer direct de identiteit van kopers en verkopers
Realtime verificatie zonder onderbreking van de klantreis
Premium databronnen uit Nederland en internationaal
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P E R F E C T A FG ESTEMD OP UW BEHOEFTEN

ENTERPRISE SOLUTIONS

cog

API
Integreer onze commerciële, consumenten- en

DIGITAL SOLUTIONS

mouse-pointer

compliancedata in al uw interne systemen en apps.

file-chart-line

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

ONLINE
Websitetoegang tot kredietrapporten, complianceen marketingdiensten

puzzle-piece

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

search

CONSULTATIE
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.

- 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

