
Combineer flexibiliteit met
zekerheid.

Voor elke nieuwbouw, verbouwing of 
kleine renovatie komen particulieren 
bij de bouwsector aankloppen om 
ook op factuur te mogen betalen. 
Voor hen éénmalig, voor u echter een 
permanent extra risico op mogelijke 
wanbetalingen.

Atradius beschermt u, als enige in de 
markt, tegen dit specifieke risico!

B2C Protect
 Dek nu ook de betalingsrisico’s op uw  
 particuliere klanten af!

Een innovatie voor de bouwsector
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Het probleem

Of u nu gevraagd wordt om enkele paletten gevelsteen te leveren, een keuken te plaatsen of een badkamer volledig te 
renoveren, vaak wordt u geconfronteerd met particulieren die een bepaalde betalingstermijn bij u vragen, ze willen ook 
graag op factuur betalen.

U weet dat andere leveranciers het toestaan maar u twijfelt toch of de particulier wel tijdig aan zijn 
betalingsverplichtingen zal voldoen?

De oplossing

Met B2C Protect hebben we een oplossing uitgewerkt die u een individuele dekking en zekerheid van betaling biedt op 
al uw particuliere klanten!

Door een ideale samenwerking tussen Atradius, de B2B kredietverzekeraar, en de afdeling Atradius Instalment Credit 
Protection, die al sinds jaren een indekking op particulieren aanbiedt aan allerlei kredietinstellingen, zijn we nu in de 
mogelijkheid een aanvullende kredietverzekering op particulieren aan te bieden.

Er kunnen dekkingen van € 1 000 tot € 50 000 aangevraagd worden met een geldigheid tot maximaal 18 maanden, zo 
zijn de meeste deelprojecten in de bouwsector makkelijk afgedekt!

Praktische info en voordelen

 n Een B2C Protectpolis, die uw Belgische en Luxemburgse particuliere klanten indekt,  kan enkel afgesloten worden in 
combinatie met een Atradiuspolis die ook uw B2B risico’s afdekt. 

 n Via de website atradiusicp.com kunt u alle nodige handelingen verrichten (dekkingen aanvragen, incassozaak 
indienen, globale projectopgaves indienen). 

 n Door onze ruime ervaring op de markt kunt u al binnen het uur een antwoord ontvangen op uw dekkingsaanvragen. 

 n Dekkingen moeten aangevraagd worden op de totale projectwaarde. 

 n De B2C Protect dekkingen zijn geldig voor de ganse projectperiode, ze kunnen door Atradius niet geannuleerd 
worden. 

 n Afhankelijk van uw verkoopmarge kan de dekkingsgraad van de polis variëren van 80% tot 90%. 

 n Binnen het B2C Protect product wordt de BTW altijd aan 100% vergoed. 

 n Er geldt geen schadedrempel binnen B2C Protect. 

 n Uitbetaling van de schade uiterlijk 105 dagen na vervaldatum van de oudste factuur, waar 180 dagen gebruikelijk is 
in de kredietverzekeringswereld. 

 n Er bestaat geen uitkeringsgrens binnen de B2C Protectpolis. 

 n Atradius respecteert volledig de wetten in verband met de vertrouwelijkheid van privé gegevens.


