
1 Gegevens aanvrager

Naam bedrijf KvK-nummer 

Adres Postcode/plaats

Telefoon Contactpersoon

Functie

E-mail Website

2 Algemene gegevens

 Geef een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten

 Is er een polis kredietverzekering?   Ja   Nee

☐	 Zo ja, Maatschappij Vervaldag polis 

 Zijn er gelieerde ondernemingen die u wil meeverzekeren? Voeg dan een bijlage toe met daarin de

 bedrijfsnaam, NAW-gegevens, land, registratienummer en omzet.

3 Omzetgegevens* (excl. particulieren, overheid, intercompany en contante betalingen)

 Huidig jaar, belangrijkste landen

Land Omzet Aantal debiteuren Meest gebruikte 
betalingscondities

Maximale 
betalingsconditie

1
2
3
4
5

 * Heeft u omzet in meer landen voeg dan een bijlage toe.

 Days Sales Outstanding (gemiddeld aantal dagen dat nodig is om een factuur betaald te krijgen)

 Aantal dagen

 Omzetverwachting komende 12 maanden (excl. particulieren, overheid, intercompany en contante betalingen)

 Binnenland

 Buitenland

 Omzet afgelopen jaren (excl. particulieren, overheid, intercompany en contante betalingen)

Binnenland Buitenland
Vorig jaar
Twee jaar geleden

INVENTARISATIE

Kredietverzekering



4 Belangrijkste afnemers

Bedrijfsnaam NAW-gegevens KvK-nummer Max. openstaand saldo
1
2
3
4
5

5 Debiteurenanalyse

Gemiddeld uitstaand saldo per debiteur Aantal debiteuren Totaal uitstaand saldo
0 < 5.000
> 5.000 <15.000
>15.000 < 25.000
> 25.000 < 50.000
> 50.000 < 100.000
> 100.000 < 500.000
> 500.000

6 Debiteurenverliezen inclusief eventuele medeverzekerden*

Aantal verliezen Totaalbedrag in € Grootste verlies in € Debiteurengegevens 
grootste verlies

Huidig jaar
Vorig jaar
Twee jaar geleden
Drie jaar geleden

	 *	Voeg	een	specificatie	toe	van	uw	debiteurenverliezen,	inclusief	NAW-gegevens.

7 Huidige openstaande dubieuze vorderingen*

Bedrijfsnaam Land KvK-nummer Bedrag

 * Heeft u meer dubieuze openstaande vorderingen voeg dan een bijlage toe.

8 Voorrisico (maatwerkgoederen	/	specifieke	kosten	die	gemaakt	zijn	voor	levering)

 Over hoeveel maanden maakt u daadwerkelijk kosten?

 Gemiddelde termijn fabricagerisico maanden

 Maximale termijn fabricagerisico maanden

 Kostenperiode (start productie tot levering) maanden

9 Ondertekening

	 Alle	gegevens	voor	deze	vrijblijvende	offerte	zijn	volledig	en	naar	waarheid	ingevuld.

Naam Plaats

Functie Datum

Handtekening:

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën

Arcadialaan 36a, 1813 KN Alkmaar, T +31 (0)72 541 41 51 | home@raetsheren.nl | www.raetsheren.nl
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