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Changing the way companies do business 

Voorwoord 
 

Kredietrisico’s: als een onderneming levert op krediet heeft deze daar ongetwijfeld mee te maken. Het is dus 

verstandig om een effectief creditmanagementbeleid te voeren, want wanbetaling kan een groot effect hebben op 

uw cashflow. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat uw kredietrisico’s beperkt worden: een van de 

bekendste is de kredietverzekering. Deze kan in sommige gevallen een deel van het aankoopbedrag uitkeren als een 

klant de rekening niet betaalt.  

Aan een kredietverzekering kleven echter ook nadelen: het komt namelijk regelmatig voor dat de aanvraag voor 

uitbetaling bij een kredietverzekering wordt afgewezen, omdat de kredietlimiet 0 is. Kredietverzekeraars zijn, net als 

veel andere verzekeraars, vaak conservatief in hun inschattingen waardoor u wellicht een lagere limiet krijgt, of dat 

uw aanvraag zelfs wordt afgewezen. Daarnaast kost het ook gewoon geld om uw limieten te laten toetsen bij een 

verzekeraar: tot wel 20 euro per keer. Als u veel klanten heeft kan dit bedrag sterk oplopen. 

 Daar staat tegenover dat wanneer een debiteur niet betaalt, vanwege bijvoorbeeld een insolventie, een verzekeraar 

mogelijk tot maximaal 90% van het factuurbedrag (excl. BTW) kan uitkeren. Zo heeft u meer zekerheid over het 

behoud van uw cashflow ook als uw klant failliet gaat. 

Een andere manier waarop u uw risico’s kunt verminderen is door vooraf een kredietcheck uit te voeren. Dit kunt u 

doen met een kredietrapport van Creditsafe. Kredietrapporten hebben als voordeel dat ze vaak een beter, recenter 

en accurater beeld geven van de financiële situatie van uw zakenrelatie dan een kredietbeoordeling via een 

kredietverzekeraar.  

 

Weinig ondernemers weten dat ze hun financiële risico kunnen 

minimaliseren door kredietrapporten te combineren met hun 

kredietverzekering. 

 

In dit whitepaper leggen wij uit hoe u door slim gebruik te maken van kredietinformatie geld kunt besparen en 

tegelijkertijd uw kredietruimte bij de kredietverzekeraar kunt verhogen via de zelfbeoordelingsclausule die in uw 

polis van uw kredietverzekering is opgenomen. 

 

  

https://www.creditsafe.com/nl/nl.html
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1. Wat moet u weten over Creditsafe? 
Wanneer u zelf wilt weten wat de kredietwaardigheid van een (potentiële) zakenrelatie is dan kunt u een 

kredietrapport aanvragen bij Creditsafe. Hierin vindt u onder andere de volgende elementen:  

 Kredietscore: een score (vaak een getal tussen 0 en 100) die de kans aangeeft dat een bedrijf binnen 12 

maanden insolvabel wordt. In het geval van Creditsafe bevelen wij aan dat u bij een kredietscore onder 37 

geen krediet levert aan een bedrijf, of alleen over strenge voorwaarden. 

 

 Kredietlimiet: het maximale bedrag wat geadviseerd wordt op krediet te leveren 

 

 Actuele NAWT-gegevens van een bedrijf 

 

 Inzichten in het betalingsgedrag door middel van betalingservaringen 

 

 Directiegegevens / achterliggende bestuurders van een bedrijf 

 

 Jaarrekeningen met omzetcijfers van de afgelopen 5 jaar 

 

 Inzichten in de groepsstructuur van een bedrijf 

 

Met de kredietscore, kredietlimiet en betalingservaringen krijgt u een helder en accuraat inzicht in de kans dat een 

klant de rekening (op tijd) kan betalen. Zo kunt u de betaalcondities vaststellen en ervoor zorgen dat uw cashflow 

gezond blijft. Wanneer een klant niet of (veel) te laat betaalt kan dit grote gevolgen hebben voor uw werkkapitaal, 

en uiteindelijk zelfs leiden tot faillissement. Daarnaast kunt u met de actuele NAWT-gegevens en 

bestuurdersinformatie facturatiefouten voorkomen, zodat u zeker weet dat uw factuur bij de juiste persoon belandt.  

De groepsstructuurstatistieken kunnen u nuttige inzichten geven in eventuele moeders, zusters en dochters. Dit kan 

nuttig zijn om te weten, want als er een noodlijdend bedrijf eigendom is van een groep, kan deze mogelijk gesteund 

worden door een meer solvabel zuster of moederbedrijf. Daarnaast kunt u informatie over de groepsstructuur ook 

gebruiken voor het creëren van (verkoop)kansen. 

 

Het verschil tussen kredietinformatie en een kredietverzekering 
Het verschil tussen kredietinformatie en kredietverzekering is dus dat u bij een kredietrapport vooraf zelf de 

kredietwaardigheid kan inschatten en eigen risico heeft wanneer de klant niet betaalt. Daarmee heeft u als voordeel 

dat kredietrapporten vaak een actueler en duidelijker beeld geven van hoe kredietwaardig een bedrijf echt is, terwijl 

een beoordeling van een kredietverzekeraar vaak minder hoog is. Een kredietverzekeraar betaalt u in sommige 

gevallen wel uit voor de afschrijvingen die u moet doen bij wanbetalers of faillissement van zakenrelaties.  

Het komt regelmatig voor dat de aanvraag voor uitbetaling bij een kredietverzekering wordt afgewezen. Wanneer er 

een nul-limiet is afgegeven, dan keert de verzekeraar namelijk niet uit bij het faillissement van een zakenrelatie. 

Zonde, want u betaalt hier een fikse premie voor. 
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2. Kredietinformatie en uw kredietverzekering combineren 
Als u uw kredietverzekering combineert met kredietinformatie door een zelfbeoordeling uit te voeren hebt u in feite 

het beste van twee werelden. U krijgt sneller en beter uitbetaald bij faillissementen, en daarnaast bevat een 

kredietrapport nog veel meer nuttige en belangrijke informatie die u kunt gebruiken voor uw debiteurenbeheer en 

facturatie. Maar hoe doet u dat? 

 

De zelfbeoordelingsclausule 
 

In de polis van uw kredietverzekeraar zit een clausule over zelfbeoordeling. Hiermee kunt u op basis van een 

kredietrapport van Creditsafe in bepaalde gevallen uw limiethoogte zelf beoordelen. 

De zelfbeoordelingsclausule stelt dat u tot een bepaald bedrag zelf de kredietlimiet van een zakenrelatie kunt 

vaststellen. Dit bedrag is de zelfbeoordelingsgrens en dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden (vaak gaat het 

hier om maximaal €15.000).  

U kunt de kredietlimiet zelf vaststellen op twee manieren:  

 Twee positieve betalingservaringen aanleveren bij de verzekeraar (minder dan 12 maanden oud). Het 

totaalbedrag aan betalingen van facturen met dezelfde of een langere betalingsconditie dan de nieuwe 

factuur is dan uw kredietlimiet.  

 Een positief kredietrapport van Creditsafe (minder dan 12 maanden oud). Deze dient het bedrag van de 

nieuw aangevraagde kredietlimiet te rechtvaardigen. De kredietrapporten, kredietscores en -limieten van 

Creditsafe worden goedgekeurd door alle grote kredietverzekeraars. Hiermee kunt u de conservatieve 

limieten van verzekeraars vervangen door een meer accurate en up-to-date kredietlimiet. 

Een belangrijke voorwaarde hierin is wel dat u de afgelopen 12 maanden geen wanbetaling hebt ervaren.  

 

 

Door een zelfbeoordeling uit te voeren kunt u de voordelen van een 

kredietverzekering en een kredietrapport met elkaar combineren om zo de 

nadelen te verminderen. U hebt tegelijkertijd een accurater beeld van de 

financiële situatie van een klant, en u heeft meer zekerheid dat uw 

kredietverzekering ook daadwerkelijk uitbetaalt, mocht u toch een 

afschrijving krijgen. 
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3. Is de combinatie van een kredietverzekering en 

kredietinformatie geschikt voor mij? 
 

Het is altijd verstandig om kritisch naar uw eigen situatie te kijken welke oplossing u het meeste geld en minste 

afschrijvingen oplevert.   

Hierbij kunt u bijvoorbeeld in gedachte houden:  

 Wat is de premie van de verzekering versus wat u uitbetaald krijgt? 

 Wanneer een bedrijf een lager kredietlimiet heeft kunt u deze zelf beoordelen om deze te verhogen. 

 Wanneer u toch een debiteur heeft met een nullimiet, en u wilt wel zakendoen dan kunt u dit risico in kaart 

brengen met een kredietrapport. Op basis hiervan kunt u bepalen hoeveel u wilt gaan leveren aan de klant, 

en eventueel werken met een aanbetaling (strak debiteurenbeheer). 

 Mocht u toch besluiten om geen kredietverzekering te nemen, laat uzelf dan proactief informeren over 

relevante wijzigingen in de financiële situatie van klanten, bijvoorbeeld via de Internationale Monitoringstool 

van Creditsafe. 
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4. Meer informatie? 
 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de zelfbeoordelingsmogelijkheden met de kredietrapporten 

van Creditsafe. 

 

Creditsafe Nederland B.V. 

Jan Pietersz. Coenstraat 10 
2959 WP Den Haag 
070 384 4600 

customerservice@creditsafe.nl 

  

https://www.creditsafe.com/nl
tel:+703844600
file:///C:/Users/CSNLJELS/Downloads/customerservice@creditsafe.nl
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5. Bronnen 
 

Kredietverzekering - de belangrijkste termen op een rijtje 

Processen rondom een kredietverzekering automatiseren 

De voordelen van Kredietinformatie 

De tekst van dit whitepaper is met zorg samengesteld. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. Creditsafe is 

niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen zoals gederfde winst of verlies door gebruik maken van onze diensten 

& services.  Voor de exacte voorwaarden van uw verzekeringspolis kunt u beste contact opnemen met de 

kredietverzekeraar. Aan deze tekst kunnen geen juridische rechten worden ontleend. 

https://kvacreditfinance.com/kredietverzekering-belangrijkste-termen-rijtje/
https://ce-it.com/nl/kredietverzekering-automatiseren/
https://www.dekredietverzekeraars.nl/kredietinformatie/

