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UW CASHFLOW
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FACTORING NADER
TOEGELICHT
Het beheersen van de cashflow is voor elk bedrijf
een voorwaarde voor succes. Als u vaak moet
wachten op betalingen van uw facturen of achter
te late betalingen aan moet gaan, dan biedt
factoring veel voordelen.
Klinkt deze situatie u bekend in de oren, dan biedt factoring wellicht
de cashflow injectie die u nodig heeft. Factoring maakt het geld
van uw uitstaande facturen vrij, voordat uw klanten betalen. Zo kunt
u uw cashflow beter beheersen en uw bedrijf effectiever managen.
In deze wegwijzer leggen we uit wat factoring is en hoe uw bedrijf
hiervan profiteert.
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HOE WERKT
FACTORING?
Met factoring beschikt u al binnen 24 uur
HOE WERKT FACTORING?
na facturering over een groot deel van het
Factoring is aantrekkelijk voor kleinere bedrijven die hun financiële
middelen beter kunnen besteden aan dagelijkse activiteiten. Ons credit
uitstaande bedrag. Nadat uw klant de factuur
control team int uw uitstaande facturen en u kunt zich volledig
heeft voldaan, betalen wij het resterende saldo
Een eenvoudige
om uw cashflow te verbeteren door
concentrerenmanier
op ondernemen.
aan u met aftrek van de afgesproken commissie. de waarde van uw facturen beschikbaar te maken.

FACTORING

Kredietverzekering is een onderdeel van factoring en
beschermt uw bedrijf tegen oninbare vorderingen als uw
klanten niet kunnen betalen of insolvent worden.

WIJ BETALEN TOT 90%
VAN DE WAARDE
VAN UW FACTUUR

UW KLANT
BETAALT
ONS

Binnen 24 uur, zodat u uw
personeel en leveranciers
kunt betalen en nieuwe
opdrachten kunt aannemen

€

FACTUUR

FACTUUR

VOLTOOI UW
WERK OF
VERKOOP
UW GOEDEREN

B ET
A AL
D

€
FACTUREER
UW KLANT
En stuur ons
een kopie

WIJ MANAGEN
BETALINGEN
VOOR U

WIJ BETALEN U
HET RESTERENDE
SALDO

Zodat u zich
kunt concentreren
op ondernemen

Na aftrek van
overeengekomen
kosten

Factoring geeft u snel toegang tot gefactureerd geld zodat u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf.
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DE VOORDELEN
VAN FACTORING
Bedrijven maken om meerdere redenen
steeds vaker gebruik van factoring.
Enkele redenen zijn:

VERBETER UW CASHFLOW ZONDER SCHULDEN AAN TE GAAN
Omdat factoring geen lening is, gaat u geen schulden aan.
Hierdoor behoudt u een gezonde cashflow.

MEER TIJD EN MIDDELEN VOOR UW BEDRIJFSACTIVITEITEN
Door de speciale credit control service heeft u meer tijd en energie om te ondernemen.

MINIMALISEREN VAN LATE BETALINGEN EN ONINBARE VORDERINGEN
Om kredietrisico’s te vermijden, beschermt een kredietverzekering uw bedrijf.

NIEUWE KANSEN REALISEREN
Door uw cashflow te verbeteren, bent u beter in staat nieuwe kansen te realiseren,
nieuwe opdrachten aan te nemen en in uw bedrijf te investeren.

PROFITEREN VAN KORTINGEN BIJ LEVERANCIERS
U kunt profiteren van volumekortingen bij uw eigen leveranciers, omdat u grotere
hoeveelheden tegelijk kunt inkopen, of kunt profiteren van kortingen die leveranciers
bieden voor vroegtijdige betaling.

LEER UW KLANTEN BETER KENNEN
We kunnen u nuttige informatie geven over de kredietwaardigheid van uw klanten. Dat kan
u helpen betere voorwaarden te bedingen bij uw eigen leveranciers. Bovendien bent u dan
in staat voor kwalitatief betere klanten te werken en is het eenvoudiger uw schuldpositie
over meerdere klanten te verdelen.
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BEDRIJVEN HELPEN
MET HUN FINANCIERING
STARTERS
Een van de grootste uitdagingen
voor startende ondernemers is het
financieren van het nieuwe bedrijf.
Factoring geeft sneller toegang
tot kapitaal zonder een schuld
op te bouwen.
Omdat het flexibel is, kan factoring
uw krediet snel vergroten. Hierdoor
kunt u omzetgroei realiseren en uw
bedrijf gemakkelijker opbouwen.

BEDRIJVEN MET
GROEIASPIRATIES

BEDRIJVEN DIE NIEUWE
MARKTEN BETREDEN

Groeiplannen lopen vaak vast door
financieringstekorten. Factoring
maakt kapitaal vrij zodat u in uw
bedrijf kunt investeren of uw bedrijf
kunt uitbreiden.

De verkoop van goederen of diensten
aan buitenlandse klanten zorgt naast
voordelen ook voor diverse financiële
uitdagingen. Door factoring heeft u
geen last van onvoorspelbare
betalingscycli. U beschikt meteen
over gefactureerd geld en hoeft
niet te wachten op betaling door
uw klanten.
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TOBIAS A. WEIJER, OPERATIONEEL DIRECTEUR
VAN WERKCENTRUM GROEP B.V. TE HELMOND,
HAD FINANCIERING NODIG OM DE VOLGENDE
STAP TE MAKEN:
jaren geleden stond de groei van ons bedrijf stil door een gebrek
“ Enkele
aan liquiditeit. Door onze “partnership” met BFS hebben wij direct de
beschikking over 90% van onze factuurwaarde en wordt het complete
debiteurenbeheer voor ons geregeld, wat als erg prettig ervaren wordt
door onze klanten. Bibby is vanaf dag één een betrokken, transparante
partner. In één woord uitstekend!

“

BEN VAN DER KUYL, FINANCIEEL DIRECTEUR
VAN DKJ TRANSPORT B.V. TE ALBLASSERDAM,
HAD FINANCIERING NODIG OM DE CASHFLOW
INZICHTELIJK TE MAKEN:
Financial Services heeft ons vanaf het eerste moment uitstekend
“ Bibby
geholpen met onze financiële vraagstukken.Dit alles op zeer
professionele, vriendelijke en bovenal flexibele wijze. Onze cashflow is
door de bevoorschotting nu veel beter beheersbaar en beter inzichtelijk
dan voorheen. Door zelf strikt de vinger aan de pols te houden en alleen
noodzakelijke opnames te doen bewaken we scherp de kosten.

“

WAT ONZE
CLIENTEN ZEGGEN

WWW.BIBBYFINANCIALSERVICES.NL

6

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN
Bibby Financial Services (BFS) is een onderdeel van Bibby Line Group
en een onafhankelijke toonaangevende financieel dienstenpartner voor
meer dan 10.400 bedrijven wereldwijd. Wij hebben meer dan 35 jaar
ervaring en leveren flexibele financiële maatwerkoplossingen voor
bedrijven in Europa, Noord-Amerika en Azië. We hebben 40 vestigingen
in 14 landen en bieden gespecialiseerde en flexibele financiering voor
handelsdoeleinden, bedrijfsmiddelen en werkkapitaal om bedrijven
te helpen groeien op binnenlandse en internationale markten.
De informatie in deze wegwijzer is een algemene leidraad en geen
professioneel advies. Bedrijven dienen professioneel advies in te winnen
alvorens beslissingen over financiering te nemen.
Als u wilt weten hoe Bibby Financial Services u kan helpen met
ondernemen, neem dan contact op met ons team van experts via:

+31 (0) 40 810 00 00

www.bibbyfinancialservices.nl
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