Atradius Garanties
Garanties en borgstellingen zijn een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering.
Atradius biedt u het totale productaanbod aan van een gespecialiseerde kredietverzekeraar en garantieverstrekker, of u al
klant bent bij Atradius of nog niet. Onze garantiespecialisten staan voor u klaar om uw garantiebehoefte in te vullen.
Een garantie vergemakkelijkt voor u de toegang tot bepaalde markten terwijl uw klanten en partners beschermd worden.
Een garantie kan u ook toegang geven tot bepaalde beroepen en aldus uw wettelijke of contractuele verplichtingen
voldoen. Met een Atradius garantie beschikken uw opdrachtgevers over garanties van een internationaal erkend en
financieel gezond consortium.
De sterke operationele prestaties en toonaangevende positie van Atradius worden bevestigd door financiële ratings van
A.M. Best (‘A’ (excellent), vooruitzichten stabiel) en Moody’s (‘A3’, vooruitzichten stabiel).

Atradius garanties verhogen uw liquiditeit
Als klant van Atradius verlicht u uw kredietlijnen bij uw banken en kunt u deze efficiënter benutten: u verruimt hiermee
uw liquiditeitspositie. Op deze manier geniet u van financiële flexibiliteit en onafhankelijkheid.
Als Europese marktleider voor garanties en onafhankelijk van de banken, ondersteunen wij u met advies en
dienstverlening op maat.
Onze garantieproducten
Atradius biedt verschillende types garanties aan, afhankelijk van de sector(en) waarbinnen u actief bent. Tot onze
standaardproducten behoren onder andere:
Bankverklaring
Het kan gebeuren dat uw opdrachtgever een document van u verwacht waarin wordt vermeld dat uw bedrijf over een
gezonde financiële positie beschikt. Dit is een bankverklaring.
Bereidverklaring
Een bereidverklaring wordt verlangd bij inschrijvingen voor openbare en onderhandse aanbestedingen.
Vooruitbetalingsgarantie
Het kan voorkomen dat u vooruitbetalingen ontvangt om de financiering van de aangenomen projecten te
vergemakkelijken. Deze garantie dekt het risico van het niet kunnen terugbetalen van de vooruitbetaling af, indien u uw
verplichtingen niet zou nakomen.
Uitvoeringsgarantie – leveringsgarantie
Dit is de meest gebruikte garantie die er voor zorgt dat uw opdrachtgever de zekerheid heeft dat u het aangenomen
project tijdig en compleet oplevert.
Onderhoudsgarantie
Na de oplevering kan er een onderhoudstermijn worden afgesproken waarvoor een garantie kan worden gevraagd.
Hiermee worden uw onderhoudsverplichtingen gegarandeerd.
Douanegaranties
Douanegaranties dekken uw verplichtingen tegenover de douane af. Hieronder vallen onder andere opslag,
douanevervoer en tijdelijke invoer. Kenmerken zijn uitstel van betaling van accijnzen en invoerrechten.
Naast bovenvermelde veel voorkomende garanties biedt Atradius ook nog de volgende types garanties aan:
nn Garantie voor transportbedrijven
nn Fiscale vertegenwoordiging
nn Verlaagd registratierecht
nn Grensoverschrijdend afvaltransport (EVOA) en milieuverordeningen
nn Garantiefonds Reizen
nn Procesgarantie
nn Garantie voor interimkantoren
nn …
Aarzel zeker niet ons te contacteren indien u een garantie zoekt die niet in bovenstaande lijst werd opgenomen.
Uw voordelen
Atradius is een internationaal erkende garantieverstrekker met een lokale aanpak. Een team van garantiespecialisten
biedt u:
nn Een financieel sterke garantieverstrekker met jarenlange ervaring
nn Verhoogde liquiditeit en flexibiliteit
nn Ondersteuning van uw kredietfaciliteit bij uw bank
nn Toegang tot een internationaal verzekeringsnetwerk met Atradius in-house teams in België, Luxemburg, Nederland,
Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland en daarbuiten via internationale
partners
nn Via Bond@Net kunt u online uw garanties aanvragen
nn Concurrerende prijsstelling
Gegarandeerd goede service
Snelle en eenvoudige afhandeling van uw garantiebehoefte
Advies op maat door onze garantiespecialisten voor wat betreft garantieteksten en –vereisten
nn Fysieke aanwezigheid door een uitgebreid kantorennetwerk met garantiespecialisten in België, Luxemburg,
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland
nn
nn

Neem vrijblijvend contact met ons op voor verdere informatie over onze garantieproducten. Wij stellen u graag onze op
maat gemaakte oplossing voor, gebaseerd op uw garantiebehoefte.
Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Jan van Gentstraat 1, bus 201-202
B-2000 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 213 42 91
bonding.be@atradius.com
www.atradius.be

