
Doe veilig zaken – het is gedekt!



“ Vooruitgang brengt altijd risico’s 
met zich mee”

    Frederick B. Wilcox



Waar ligt u ‘s nachts wakker van?

■  Zorgen over niet betaald worden?

■  Geen bankkrediet verkrijgen?

■  Cashflow problemen?

■  Hoe goede klanten vinden en ze behouden?

■   Zorgen over de toekomst van uw bedrijf – en uw eigen toekomst – 
als een belangrijke klant niet betaalt?

Wij kunnen u helpen...



“ Een van onze grootste klanten ging failliet. 
Atradius was volledig op de hoogte van het 
probleem en hielp ons uit die transactie te 
komen, zonder aanzienlijke verliezen. En er 
hebben zich nog veel meer situaties voorgedaan 
waarin we in staat waren om wanbetalingen te 
voorkomen door goed samen te werken in heel 
wat landen.”

   Frederic Wittemans,
   Senior Director European Credit, Ingram Micro



Atradius kredietverzekering – een vangnet voor uw bedrijf

Wij dekken de risico’s van niet-betaling waarmee uw bedrijf kan worden geconfronteerd wanneer u producten of diensten op 
krediet verkoopt.

Of u nu zaken doet met binnenlandse of buitenlandse klanten, deze risico’s kunnen niet worden onderschat - dat heeft de 
geschiedenis ons wel geleerd. Atradius ondersteunt bedrijven al bijna een eeuw lang om veilig handel te drijven.

Elk bedrijf, hoe goed het creditmanagement ook is, kan worden overvallen door een klant die het moeilijk heeft. We hebben dit 
al vaak gezien. Grote namen. Bekende merken. De laatste bedrijven waarvan u zou verwachten dat ze failliet gaan. En hoe meer 
klanten u hebt, hoe moeilijker het is deze allemaal te controleren op eerste sporen van mogelijke betalingsproblemen. Het kan 
altijd gebeuren dat een klant gewoon niet in staat is te betalen, maar ook externe factoren kunnen de betaling belemmeren, 
vooral bij internationale handel. Extreme weersomstandigheden, door overheden opgelegde embargo’s en handelssancties, 
wisselkoersschommelingen en bureaucratie kunnen er allemaal de oorzaak van zijn dat uw factuur niet wordt betaald. 

Wij helpen u graag om met deze omslachtige of onverwachte problemen om te gaan.

Onze kredietverzekering kan u zelfs nog meer bieden...



“ Door onze kredietverzekeringspolis krijgt 
ons bedrijf toegang tot financiering van 
onze banken. Zij zijn hierdoor bereid om 
business met nieuwe klanten in nieuwe 
markten te aanvaarden... Zowel ons bedrijf 
als onze banken beschouwen het risico, 
dankzij de polis, als acceptabel.”

   CFO, klein chemisch bedrijf   



Toegang tot handelsfinanciering

Financiering is van vitaal belang, niet alleen voor uw succes, maar ook 
voor het succes van uw klanten, van wie er veel zijn die het handelskrediet 
dat u hen geeft misschien wel gebruiken als een belangrijk hulpmiddel 
voor het beheren van hun operationele financiële behoeften. Met een 
kredietverzekering van Atradius kunt u banken de geruststelling geven 
die ze nodig hebben om uw financiering uit te breiden en het geeft u de 
bescherming die u nodig hebt om uw financiële veiligheid te waarborgen 
wanneer u uw klanten handelskrediet toestaat.

* Bron: Atradius Betalingsbarometer, een onderzoek  onder meer 
dan 6.000 B2B-bedrijven in 30 landen over de hele wereld U wilt uw bedrijf laten groeien? …

 “ Ongeveer 30% 
van bedrijven van 
uiteenlopende 
grootte ervaart 
betalingsproblemen 
omdat hun klanten 
het handelskrediet 
gebruiken als 
alternatieve 
financieringsvorm 
voor hun 
bedrijfsactiviteiten ”*



Neem beslissingen die uw bedrijf doen 
groeien
Stilstaan is geen optie in het bedrijfsleven. Concurrenten zitten er altijd op 
te wachten  om er voordeel uit te halen als u dat doet. Door onze actieve 
aanwezigheid in de regio waar u zakendoet – en daar waar u zaken wilt doen 
– kunnen wij u helpen om uw bedrijf te doen groeien. 

De vooruitzichten voor de wereldeconomie alsook de ontwikkelingen in de 
handelssectoren van uw klanten kunnen een invloed hebben op uw activitei-
ten, ongeacht waar u handelt. Meer nog: als uw traditionele markten tekenen 
vertonen van een afnemende vraag of stagnatie, dan kunnen nieuwe markten 
een mogelijkheid voor reële groei bieden.

Wij zijn aanwezig met meer dan 160 kantoren in 50 landen over de hele 
wereld, met mensen die de markt, bedrijfscultuur en lokale wetgeving ken-
nen, die risico’s analyseren en uw activiteiten ondersteunen.

Onze ervaren mensen vormen bovendien een waardevolle informatiebron, 
net zoals onze talrijke diepgaande economische rapporten, marktrapporten 
en online discussies, die u helpen de meest succesvolle afzetmarkt voor uw 
producten en diensten te vinden.



Goede klanten vinden en behouden

Goede klanten behouden is een belangrijke factor voor succes in het bedrijfsleven. Wanneer u ervoor kiest uw 
omzet bij Atradius te verzekeren, gaan we dan ook eerst de kredietwaardigheid van uw klanten en potentiële 
klanten controleren. Dit stelt ons in staat u vooraf de omvang van het krediet dat wij zullen verzekeren mede te 
delen.

Dit is geen oppervlakkige controle. Wij hebben toegang tot voortdurend bijgewerkte informatie over meer dan 
200 miljoen bedrijven wereldwijd en houden u op de hoogte van die zaken die de risico’s aanzienlijk kunnen 
verhogen of verlagen. Technologie is essentieel.  Wanneer technologie wordt gecombineerd met menselijke 
ervaring wordt deze echter nog effectiever. Onze hoogopgeleide kredietanalisten belichten ieder aspect. Uw 
klant. De markt. De sector. Alles wat van invloed kan zijn op het risico.

We zijn echter niet alleen op zoek naar risico’s, want risico’s en kansen gaan hand in hand. Als we risico’s 
dekken, dan geven we u het vertrouwen om handel te kunnen drijven met uw klanten. Zodat u hen de meest 
voordelige verkoopvoorwaarden kunt bieden. Om ze te behouden. Omdat we willen dat uw klanten u zien als 
hun voorkeursleverancier.

Dus waarom kiezen voor Atradius?... 



Over ons
Onze klantenservice. Of het nu onze kredietverzekering of 
andere producten en diensten voor credit management 
betreft, uitblinken in de manier waarop wij onze 
klanten van dienst zijn, is onze tweede natuur. 
Onze klanten kunnen 24 uur per dag kredietlimieten 
aanvragen en de meeste kredietlimietbeslissingen worden 
binnen 24 uur genomen.

Onze expertise. De activiteiten van Atradius zijn gebouwd 
op kennis en informatie. Deskundigheid in risicobeoordeling is 
daarom de kern van wat we doen en staat centraal in de duurzame 
zakelijke relaties die wij opbouwen.

Onze producten. Ons kernproduct – kredietverzekering – is flexibel 
genoeg in keuze en ontwerp om echte kracht aan uw credit management 
toe te voegen, ongeacht de grootte en aard van uw bedrijf. Naast onze 
uitgebreide portfoliodekking bieden we ook oplossingen voor afzonderlijke 
’one-off’ zakelijke transacties, diepgaande marktkennis en een  wereldwijde 
incassoservice.

Onze wereldwijde aanwezigheid. Met een aanwezigheid in 50 landen op 6 
continenten en met kredietanalisten die onmiddellijk toegang hebben tot de meest recente beschikbare financiële informatie over 
meer dan 200 miljoen bedrijven over de hele wereld, houden we u op de hoogte van zowel de risico’s inzake wereldwijde handel als van 
potentieel winstgevende zakelijke opportuniteiten.  

Onze financiële kracht. Wij blijven financieel stabiel, ondanks de vaak uitdagende economische omgeving. Dit blijkt uit onze reserves, 
die veel hoger liggen dan nodig om verwachte en onverwachte uitdagingen aan te kunnen.

Op deze manier ondersteunen wij bedrijven al bijna een eeuw lang.



Waarom kiezen voor Atradius?

Omdat de beste service aan onze klanten geven onze belangrijkste prioriteit is.

U wilt winst maken en zorgen voor de veiligheid van uw bedrijf. Een kredietverzekering van Atradius helpt u dit 
doel te bereiken door potentiële financiële verliezen als gevolg van oninbare facturen te verminderen. 

Uw klanten willen meer krediet, terwijl uw banken juist minder krediet verstrekken. Een kredietverzekering 
van Atradius verbetert uw mogelijkheden op het verkrijgen van bankfinanciering en helpt u om een essentiële 
leverancier te worden van klanten die een beroep doen op uw handelskrediet voor financiering op korte 
termijn.

U wilt groeien, maar u wilt er zeker van zijn dat u groeit met de juiste klanten. We verbeteren uw kansen om 
te groeien door u betere informatie over het betalingsvermogen van uw klanten en een veiligere cashflow te 
geven.

Tot slot, u wilt uw eigen oplossing voor credit management, geen standaardoplossing waar alleen uw naam op 
wordt gezet. Onze kredietverzekeringprogramma’s worden op maat gemaakt op de specifieke noden/behoeften 
van onze klanten.

U wenst veiliger zaken te doen? 
Neem contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen



De inhoud van deze brochure is alleen bedoeld ter informatie en vervangt of 
vormt geen aanvulling op de genoemde producten die hierin zijn opgenomen.  
Atradius wijst uitdrukkelijk elke verklaring of garantie van welke aard dan 
ook af, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de verkoopbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie in deze brochure en/of 
hierin beschreven diensten.

Atradius  NV 
Jan Van Gentstraat 1 · bus 201-202 

2000 Antwerpen
België 

belgium@atradius.com
 www.atradius.be
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