8 voordelen van factoring
Veel organisaties zijn nog huiverig voor factoring. Vaak
komt dit door het stigma dat de bankwereld aan deze vorm
van financiering koppelt. Er zijn echter veel zeer positieve
aspecten aan factoring. Hieronder
treft u de voordelen die factoring
uw organisatie kan bieden.

U KRIJGT DIRECT U GELD
Zodra u een goedgekeurde factuur bij het factoringmaatschappij 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!

DEBITEURENBEHEER
Met dat u de facturen overdraagt aan een factormaatschappij,
worden ook het werk en de uitdagingen die bij het innen van de
factuur komen kijken uitbesteed. De factoringmaatschappij biedt
professioneel debiteurenbeheer die deze taak van u overneemt. U
krijgt weer ruimte en tijd om u te richten op de kerntaken van uw
bedrijf.

FLEXIBELE FINANCIERING
Een traditioneel krediet is vaak beperkt door een van te voren door de
financier vastgestelde limiet. Factoring is daarin anders: de
financieringsruimte groeit mee met uw onderneming. Naarmate uw omzet
toeneemt en uw vorderingen toenemen, komt er meer geld beschikbaar om
te gebruiken.

INKOOPKORTING
Leveranciers kunnen inkoopkortingen bieden voor wanneer u uw factuur
direct betaald. Ook zijn er vaak kortingen beschikbaar wanneer u in grote
volumes inkoopt. Dan moet er uiteraard wel geld beschikbaar zijn. Met
factoring heeft u een verbeterde en voorspelbare cashpositie. U kunt
daarmee profiteren van deze inkoopkortingen die ook direct positief
impact heeft op van uw bedrijfsresultaat.

GEEN SCHULD
Wanneer u factort maakt u geen schulden in tegenstelling tot een
banklening. U leent immers geen geld, maar wordt u gewoon sneller
betaald voor het werk en de producten die u heeft geleverd. Hierdoor blijft
uw balans in een goede staat, waardoor het gemakkelijker wordt om
andere soorten financiering te verkrijgen.

KREDIET SCREENING
Factoringmaatschappijen controleren voortdurend de kredietwaardigheid
van uw debiteuren. Deze kredietbeoordeling geeft u als ondernemer
waardevolle informatie over de financiële situatie van uw klant, waardoor u
altijd een geïnformeerde beslissing kunt maken, betalingsvoorwaarden
kunt passen óf besluiten niet met de klant zaken te gaan doen. Factoring
kan u met dit inzicht dus beschermen tegen potentiële verliezen.

KLANTEN BETALEN SNELLER
Factormaatschappijen rapporteren over het algemeen betalingservaringen
van uw debiteuren 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.
Hoe eerder een klant betaald hoe minder u betaald voor factoring.

EENVOUDIG AANVRAGEN
Een factoring aanvraag indienen bij een factormaatschappij is veel
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 uw facturen) aan te bieden om u te
kwalificeren.

