Uw bedrijf financieren tijdens
de COVID-19 pandemie
Tailor-made factoring,
passend bij uw ambitie.

Heeft uw bedrijf voldoende liquide middelen
om weer op te starten?
NL Credit Services staat ook nu voor u klaar met laagdrempelige factoring oplossingen. Wij kopen uw facturen waardoor u
na facturatie direct beschikt over werkkapitaal. Een welkome, indien gewenst, tijdelijke oplossing in een tijd waarin cashflow
meer dan ooit cruciaal is.
Naast de ernstige gezondheidscrisis die veroorzaakt is door het covid-19 virus staan we in Nederland voor grote zakelijke uitdagingen om onze
economie weer vlot te trekken. Nu het erop lijkt dat er kleine stapjes worden gemaakt om de maatregelen die de overheid heeft ingesteld n.a.v.
de coronacrisis worden verlicht, moeten we ook kijken naar de enorme zakelijke uitdagingen die voor de deur staan. De vraag is in bepaalde
bedrijfssectoren geheel weggevallen, regelgeving gewijzigd, recessie en werkeloosheid liggen op de loer. Iemand die ziek is geweest heeft tijd
nodig om te herstellen en zo is het ook voor de B.V. Nederland. Daarom moeten we nu de plannen maken voor het herstel.
Veel bedrijven hebben tijdens deze hele moeilijke periode ingeteerd
op reserves. Nu de productie of dienstverlening weer op gang
komt, dienen zich direct allerlei kosten aan. Er zal weer personeel
moeten worden aangetrokken, bepaalde zaken moeten worden
ingekocht en liquide middelen zijn niet direct voor handen. Helemaal
als de klant ook nog eens een betalingstermijn van 30 dagen (en
in sommige gevallen ruim daarboven) hanteert, is het moeilijk om
weer op te starten.

Stuur ons uw gegevens en die van de debiteuren die u overweegt te laten financieren
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Binnen 24 uur ontvangt uw bericht op welke debiteuren we kunnen financieren en ontvangt
u een offerte op maat.
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Na acceptatie maken wij ons contract met u op. Mocht er sprake zijn van verpanding van
debiteuren aan een financiële instelling, dan staat ons team klaar om u te helpen deze verpanding (eventueel gedeeltelijk en tijdelijk) op te heffen.
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Na ondertekening van het contract, kunt u direct facturen aanbieden en beschikt u binnen 24
uur over liquide middelen.

NL Credit Services is een van de eerste bankonafhankelijke factormaatschappijen in Nederland. In 2012 is NL Credit Services opgericht door
en voor ondernemers. Het doel was en is simpel. Namelijk bedrijven en ondernemers op een transparante en snelle manier meer liquiditeit te
verschaffen.

NL Credit Services kan een cruciale rol spelen door de facturen over te nemen en daarmee direct liquide middelen vrij te maken. Deze liquide middelen
kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de tijd te overbruggen die nodig is om weer terug te keren naar een normale operationele en financiële gang
van zaken.
Daarnaast zou de extra ruimte in werkkapitaal gebruikt kunnen worden om een langdurige overschrijding van de kredietlimiet in te lossen,
conservatoir of executoir beslag ongedaan te maken of administratieve problemen op te lossen. In het afwikkelingstraject kunnen de liquide middelen
worden ingezet om gedwongen verkoop van verpande goederen of onroerend goed te voorkomen.
In veel gevallen is er al sprake van een lening of een rekening courant
bij een bank. NL Credit Services kan u helpen om deze lening
middels factoring in te lossen. Naast het inlossen van de lening
of rekening courant, zijn banken veelal bereid tot het (tijdelijke)
opheffing van verpanding van een of meerdere debiteuren.
Op deze manier kan NL Credit Services helpen de weg vrij te maken
naar een gezonde financiële toekomst van uw onderneming.
NL Credit Services acteert altijd binnen een framework van
customer care en is snel, flexibel en creatief in het neerzetten van
een financieringsoplossing voor klanten. Wij financieren ambities
ook als het even tegenzit.

www.nlcreditservices.nl
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Over NL Credit Services

“Zodra mijn afnemer weer operationeel is, kan ik direct facturen verkopen
en binnen 24 uur over liquide middelen beschikken”.

+31 (0)85-2733222

In 4 eenvoudige stappen naar directe cashflow:

info@nlcreditservices.nl

Wij kopen facturen op de dag van facturatie en betalen op werkdagen binnen 24 uur het volledige factuurbedrag minus vooraf overeengekomen
kosten aan uit. NL Credit Services is niet alleen de ideale partner in Factoring, ook bieden wij, binnen bepaalde voorwaarden, inkoopfinanciering
en voorraadfinanciering aan.

WAAROM NL CREDIT SERVICES?
Betaling binnen 24 uur
Wij keren uw facturen, op werkdagen,
binnen 24 uur aan u uit.

Geen nacalculatie
Mochten uw debiteuren onverhoopt te laat betalen dan
werken wij niet met boeterentes. Geen verassingen achteraf,
u weet altijd vooraf waar u aan toe bent.

Transparante tarieven
U weet van tevoren wat u voor onze
dienstverlening betaald. Dus zonder kleine
lettertjes en verrassingen achteraf.

Kredietverzekerd
Wij nemen het risico op late betalingen en op faillissement
van uw debiteuren van u over.

Eigen contactpersoon
Iedere klant heeft een eigen, goed opgeleide,
accountmanager en daarnaast een vast
aanspreekpunt voor uw administratieve zaken.

Geen uitsluitsel startups
Wij doen graag zaken met ambitieuze ondernemers en
sluiten daardoor (door)startende ondernemers niet uit.

100% financiering
Wij financieren uw debiteuren maximaal en keren
100% van uw facturen uit minus de door ons
overeengekomen kosten.

Geen minimum omzet
Iedere onderneming is ooit klein begonnen, ook wij, wij
stimuleren ambitieuze ondernemers en hanteren geen
minimum omzetvereisten.

Koppelingen
Wij koppelen met de meest gebruikte boekhoudpakketten waaronder: Accountview, Afas, Exact en Multivers.

