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1. Algemene Informatie
Bedrijfsnaam:

Geregistreerd adres:

Adres:

Contactpersoon:

KvK nummer: BTW nummer:

Telefoon nummer: Fax nummer:

E-mail: Website:

Naam moedermaatschappij (indien van toepassing):

Heeft u een lopende kredietverzekering?  Ja -  Nee

Zoja, Bij welke maatschappij? Wat is de vervaldatum?

Maakt u gebruik van een Makelaar?  Ja -  Nee

Zoja, contactgegevens:

Maakt u gebruik van factoring?  Ja -  Nee

Zoja, bij welke maatschappij:

2. Bedrijfsactiviteiten
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten:

Specificeer de economische sector waarin uw klanten actief zijn (dmv %)

Sector Percentage Sector Percentage

Wat is de aard van uw klanten (%)

Percentage Percentage

Producenten: Intercompany:

Groothandel: Particulieren:

Service providers: Anders:

Overheid: Anders:

3. Verzekerbare omzet per land
(excl. intercompany, overheid, contant & L/C transacties, particulieren) 

Valuta waarin deze questionnaire is ingevuld:  

3.1. Geschatte verzekerbare omzet per land  

Jaar Verzekerbare omzet

Huidig jaar (schatting) 

Jaar-1  

Jaar-2  
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3.2. Geschatte verzekerbare omzet per land (Indien er sprake is van meer dan 10 landen svp een Excel bijlage bijvoegen) 

Land Geschatte jaarlijkse 
omzet (ex BTW)

Hoogste individueel 
openstaand saldo

Verwacht aantal 
klanten

Betalingstermijn

Standaard Maximum

TOTAAL

4. Betalingstermijn in verhouding tot omzet      
Betalingstermijnen Percentage van de totale omzet Betalingstermijnen Percentage van de totale omzet

0 - 30 90 - 120

30 - 60 120 - 150

60 - 90 Meer dan 150

5. Schade historie
 Insolventies, vermoedelijke insolventies en Achterstallige saldi (meer dan 180 dagen) 

Jaar 
(tenminste  

5 jaar)
Totaal verlies Aantal 

verliezen

Individuele schade   
(Indien er meer dan 5 schades per jaar zijn svp een Excel bijlage bijvoegen)

Land debiteur Totaal 
Verlies

Ontvangen 
schadeloos 

stelling

Kredietlimiet

Intern Van de krediet-
verzekeraar
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6. Analyse openstaand saldo

Range Totaal openstaand saldo in de range Aantal debiteuren % Totaal openstaand 
saldo

Meer dan 2.500.000

Tussen 1.000.000 en 2.500.000 

Tussen 500.000 en 1.000.000 

Tussen 250.000 en 500.000 

Tussen 100.000 en 250.000 

Tussen 50.000 en 100.000

Tussen 20.000 en 50.000 

Tussen 15.000 en 20.000 

Tussen 10.000 en 15.000 

Tussen 5.000 en 10.000

Tussen 2.500 en 5.000 

Tussen 0 en 2.500 

TOTAAL

7. Debiteuren balans
Per datum Balans (OS) Per datum Balans (OS)

31 Maart jaar n-1 30 September jaar n-1

30 Juni jaar n-1 31 December jaar n-1

DSO = (gemiddeld openstaand saldo / jaaromzet)* 360

      

8. Credit Management Procedures: Vaststellen van Kredietlimieten

Zijn uw credit management procedures beschreven?
 Nee

 Ja - Sinds:

Welke informatiebronnen gebruikt u tbv kredietanalyses?

 Externe rapporten 

 Bank informatie 

 Publiek beschikbare informatie 

 Informatie verkregen van de klant

 Anders:

Met welke frequentie herziet u uw kredietlimieten?

Maanden:

 Obv betalingsincidenten 

 Obv negatieve informatie

 Anders:

Stelt u kredietlimieten vast met behulp van een externe leverancier van kredietlimieten? 

 Nee

 Ja - Sinds:

Naam:

Toelichting op credit management procedures:
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9. Risico - Preventieve acties
Nadat de vervaldag is bereikt:

Eerste contact debiteur Dagen na vervaldag:

Contact via:  Telefoon         Bezoek            Brief/email              Anders:

Tweede contact debiteur Dagen na vervaldag:  

Contact via:  Telefoon         Bezoek            Brief/email              Anders:

Incasso - overdracht / gerechtelijke actie Dagen na vervaldag:   

Leverstop en limietintrekking Dagen na vervaldag:  

Maakt u gebruik van een incassobureau?

 Nee

 Ja - Sinds: 

Naam: 

Hoeveel dossiers draagt u gemiddeld per jaar over?

Welk (totaal)bedrag draagt u gemiddeld per jaar over: 

Succespercentage van het incassobureau: %

10. In te vullen door de verzekeraar
Credendo / Handtekening

       

11. Bijlagen

 Laatste jaarrekening 

 Recente openstaande postenlijst inclusief ouderdomsoverzicht 

 Overzicht verliezen en achterstallige vorderingen (zie 5) 

 Credit management manual 

 Indien u verzekerd bent ontvangen wij graag een Excel klantenoverzicht met gevraagde kredietlimieten, door de verzekeraar 

vastgestelde kredietlimieten en actuele openstaande saldi.

12. Verklaring
De communicatie over klanten/debiteuren en kredietlimieten (hoe dan ook vastgesteld) in deze Questionnaire of in een bijlage hierbij, ongeacht 
of dit voor of na aanvang van een verzekeringsperiode gebeurt, geeft geen enkel recht op dekking door Credendo. Dekking kan enkel worden 
ontleend aan een polis en kredietlimieten die volgens de poliscondities zijn vastgesteld. De hiervoor beschreven procedures, die bijlage zijn van 
deze Questionnaire, maken deel uit van de polis. De in deze Questionnaire verstrekte informatie is volledig en correct en geeft een getrouw beeld 
van de werkelijkheid. Er ontbreekt geen informatie die van invloed is op het risicoprofiel en/of acceptatie van het risico zou kunnen veranderen. 

Naam Bedrijf: Signature

Naam:

Functie:

Datum:


