8 VOORDELEN
VAN FACTORING
Veel mensen zijn huiverig voor factoring, maar vaak komt dit
door het stigma dat de bankwereld vaak aan deze vorm van
financiering koppelt. Er zijn feitelijk veel zeer positieve aspecten
aan factoring. Hieronder 8 voordelen van factoren welke uw
bedrijf verder zouden kunnen helpen:

1

SNELLE BETALING OP UW DEBITEUREN
Zodra u een gekwalificeerde factuur bij het factoringbedrijf indient,
wordt u doorgaans binnen één werkdag betaald. U hoeft dus niet
meer 30, 60 of zelfs 90 dagen te wachten om betaald te krijgen!

2

PROFESSIONEEL DEBITEURENBEHEER
Wanneer u uw facturen overdraagt aan een factormaatschappij,
wijst u ook het werk en de uitdagingen van het incassotraject
om. U laat een professioneel incassoteam dit karwei overnemen
en stelt u en uw personeel vrij voor andere belangrijke taken.

3

ONGELIMITEERD WERKKAPITAAL
Hoewel bankleningen beperkt zijn door het vastgestelde
leningsbedrag, is factoring een financieringsbron die samen met uw
verkopen groeit. Naarmate de omzet toeneemt en uw vorderingen
toenemen, komt er meer geld beschikbaar voor u om te gebruiken.
Deze natuurlijke groei stelt u in staat om constant aan uw stijgende
eisen te voldoen.

4

BESPAAR MET BETALINGSKORTINGEN
Veel leveranciers bieden kortingen voor vroege betalingen of
kwantumkortingen. Met een verbeterde cashflow bent u in een
positie om te profiteren van deze besparingsmogelijkheden die
rechtstreeks van invloed zijn op uw bedrijfsresultaten

5

EEN OPLOSSING ZONDER SCHULD
U maakt geen schulden als u samenwerkt met een
factormaatschappij om uw facturen te factureren. In tegenstelling
tot een banklening, leent u geen geld, maar wordt u gewoon snel
betaald voor het werk dat u hebt voltooid. Hierdoor blijft uw balans
in een goede staat, waardoor het gemakkelijker wordt om andere
soorten financiering te verkrijgen of om het bedrijf te verkopen.

6

EENVOUDIG AANVRAAGPROCES
Een aanvraag indienen bij een factormaatschappij is eenvoudiger en
het goedkeuringsproces verloopt sneller dan het aanvragen van de
meeste bankleningen. U hoeft geen strikte kredietcontroles uit te
voeren of een onderpand (anders dan uwfacturen) aan te bieden om u
te kwalificeren.

7

KREDIETSCREENING
Factoringbedrijven controleren voortdurend de kredietwaardigheid
van uw klanten en potentiële klanten, wat u kan helpen betere
beslissingen te nemen en u kan beschermen tegen potentiële
verliezen

8

FACTUREN SNELLER BETAALD
Factors rapporteren over het algemeen betalingservaringen van uw
klanten aan kredietinformatiebureaus zoals bijvoorbeeld Graydon
en Dun & Bradstreet. Een debiteur die hiervan op de hoogte is, zal
een slechte score in zijn kredietwaardigheid niet op het spel willen
zetten.

