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KREDIETRISICO, HOE BESCHERMT U ZICH TEGEN 
HET WORST CASE SCENARIO?

BEDRIJVEN ZIJN HET MEEST KWETSBAAR VOOR FAILLISSEMENT DOOR NON-BETALINGEN 

Non-betalingen kunnen leiden tot bedrijfsfaillissementen, en kleine en middelgrote bedrijven zijn het meest 
kwetsbaar voor faillissement als gevolg van non-betalingen. Onbetaalde vorderingen vormen vaak een grote 
post op de balans. In Europa is minstens vijfentwintig procent van alle faillissementen het gevolg van een of meer 
klanten die niet betalen, en deze non-betalingen leiden elk jaar tot miljarden euro verlies. In het geval van non-
betaling door uw grootste klanten, is het mogelijk dat uw financiële stabiliteit en zelfs uw voortbestaan wordt 
bedreigd! Het creëren van een bescherming tegen een dergelijk risico is derhalve een absolute prioriteit.  

CREDITMANAGEMENTPARTNERS BEHEERSEN EN BEPERKEN UW STRUCTURELE RISICO 
 
Veel bedrijven werken tegenwoordig met informatiebureaus en incassobedrijven om hun normale risico op non-
betaling in te schatten en te beheersen. Door de vooruitgang van de informatietechnologie worden de databases 
van gespecialiseerde bedrijven constant bijgewerkt en zijn ze ook gemakkelijk toegankelijk. Maar zelfs de meest 
betrouwbare informatie kan nooit een absolute garantie vormen voor de schuldeiser, en dient alleen als richtlijn 
voor de bepaling van de te verlenen kredietruimte aan een klant. Indien ondanks regelmatige en grondige risico-
evaluaties een non-betaling toch voorkomt, zijn incassobedrijven met hun professionele incassoprocedures 
meestal zeer effectief om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

MAAR ONDANKS BETROUWBARE PARTNERS VOOR CREDIT MANAGEMENT, 
KOMEN ONVOORSPELBARE & ONDRAAGBARE VERLIEZEN VOOR!

XOL PARTNERS:  DE “EXCESS 
OF  LOSS”  OPLOSS ING VOOR 
MIDDELGROTE  BEDR IJVEN 
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NIEUWE VERZEKERINGSDEKKING GARANDEERT 
UW GEMOEDSRUST  

Uw bedrijf vertrouwt op externe leveranciers (incassobedrijven 
en informatiebureaus) om de kredietwaardigheid van uw 
klanten en potentiële klanten te beoordelen en onbetaalde 
vorderingen te innen. Nu is een bijkomende bescherming 
beschikbaar als aanvulling op deze traditionele partners, 
namelijk een verzekeringsdekking in geval van onvoorspelbare 
en uitzonderlijke verliezen. Zo wordt uw gemoedsrust 
gegarandeerd. 

WIJ NEMEN UW GROOTSTE KREDIETRISICO OVER: 
HET ONVOORSPELBARE EN HET UITZONDERLIJKE!  

De nieuwe dekking van Credendo is gebaseerd op de 
verzekeringsformule “Excess of Loss “. Volgens deze filosofie 
bemoeit Credendo zich niet met de normale procedures en 
partners voor credit management van de verzekerde. De 
polishouder blijft verantwoordelijk voor de voorspelbare en 
draagbare structurele verliezen tot een overeengekomen 
bedrag, maar wordt verzekerd voor onvoorspelbare en 
uitzonderlijke verliezen die ondraagbaar zouden zijn en het 
voortbestaan van het bedrijf in gevaar kunnen brengen.
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UW EIGEN PROCEDURES EN PARTNERS VOOR 
CREDIT MANAGEMENT BEHOUDEN 

In tegenstelling tot de dekking van een traditionele 
kredietverzekering heeft deze nieuwe verzekeringsformule 
die nu ook in deze vorm beschikbaar is voor middelgrote 
bedrijven, het voordeel dat u uw huidige structuur van 
credit managementpartners, die u informatie leveren en uw 
incassoprocedures behandelen, kunt behouden. Noch de 
gewone gang van zaken voor uw credit management hoeft 
te veranderen, noch is er enige tussenkomst in de relatie met 
uw traditionele incassopartners en bedrijven die u financiële 
informatie verstrekken!

GEEN BIJKOMEND ADMINISTRATIEF WERK VEREIST  

Door de dekking te beperken tot uitzonderlijke verliezen kan de 
vereiste en tijdrovende uitwisseling van informatie tussen klant 
en verzekeraar tot het strikte minimum worden beperkt. 
Informatie-uitwisseling met de verzekeraar is alleen nodig 
wanneer er een ernstig probleem optreedt, bijvoorbeeld als 
de traditionele incassoprocedure na een bepaalde tijd geen 
resultaten oplevert. 

Terwijl u uw normale kredietrisico 
beheert met de hulp van 
uw huidige betrouwbare 
kredietbeheerpartners 
(incassobedrijven en 
informatiebureaus), neemt 
Credendo de onvoorspelbare 
en ondraagbare risico’s over 
die mogelijk gevaar opleveren 
voor de financiële gezondheid 
van uw bedrijf, om nog maar niet 
te spreken over de continuïteit 
ervan. 

DE OPLOSSING: NIEUWE BESCHERMING TEGEN 
ONVOORSPELBARE EN UITZONDERLIJKE VERLIEZEN 
MET XOL PARTNERS! 



OVER CREDENDO

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die 
aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten 
van de kredietverzekeringsbusiness. De groep biedt een waaier 
aan producten die risico’s over de hele wereld dekken. 

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij 
leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, 
garanties, borgstellingen en financiering met betrekking 
tot binnenlandse en internationale handel of investeringen 
in het buitenland. Wij beschermen bedrijven, banken en 
verzekeringsmaatschappijen tegen kredietrisico’s en politieke 
risico’s, en wij vergemakkelijken de financiering van dergelijke 
transacties.

Credendo – Excess & Surety is de afdeling van Credendo die 
XOL Excess of loss, XOL Partners, Top Up en borgstellingen 
aanbiedt.

www.credendo.com
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