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Zicht op Zaken

Het vermogen om te
ondernemen
Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane
ontbranding.
Als ondernemer zet u
zich dagelijks met passie in om uw doelen te bereiken. Een uitdaging is ook het
aantrekken van de juiste financiering. Voor
welke vorm kiest u? Bestaat binnen uw onderneming behoefte aan een flexibel krediet zonder vooraf bepaald maximum?
Dan is een Werkkapitaalfinanciering van
ING Commercial Finance de oplossing.
Hierbij is de bedrijfsomzet bepalend voor
de beschikbare kredietruimte.

Werkkapitaalfinanciering

De kern van Werkkapitaalfinanciering
Bij Werkkapitaalfinanciering worden
uw facturen bevoorschot. Het is een
“asset based” financiering, waarbij u
uw debiteuren en/of voorraden inbrengt
als dekking. Een groot voordeel is dat
als uw omzet stijgt, de beschikbare
kredietruimte ook groeit. Dit is mogelijk
omdat u niet wordt gehinderd door een kredietplafond. U
ontvangt over het algemeen een hogere financiering dan bij
een standaard bancair krediet.
Onze Werkkapitaalfinanciering is speciaal ontwikkeld
voor bedrijven die actief zijn in het Business to Business
segment. Klanten bevinden zich voornamelijk in de sectoren
Handel, Industrie, Transport & Logistiek en Zakelijke
Dienstverlening. Om facturen te financieren moet er sprake
zijn van een afgeronde dienst of levering en voldoende
spreiding in uw debiteurenportefeuille.

Debiteurenbeheer in eigen hand
Vaak wordt gedacht dat bij Werkkapitaalfinanciering ook
het debiteurenbeheer moet worden uitbesteed. In 90%
van de gevallen is dit niet het geval. In de praktijk blijkt
dat ondernemers graag zelf het debiteurenbeheer willen
uitvoeren. Wij begrijpen goed dat u graag zelf het contact
met uw klanten onderhoudt.

Bepaling kredietruimte
De bevoorschotting kan oplopen tot maximaal 90% van uw
debiteurenportefeuille.

Rekenvoorbeeld
Rekening courant krediet 							

€  750.000

Totaal debiteurenportefeuille						
Waarde debiteurenportefeuille na screening		
(oude facturen, claims, disputen, etc.)
Het percentage bevoorschotting is
vastgesteld op 90%

€ 1.500.000
€ 1.275.000

Beschikbare kredietruimte 							

€ 1.147.500

De extra liquiditeitsruimte (na aftrek van de aflossing van
het rekening courant krediet) bedraagt:
• Aflossing rekening courant krediet
-750.000
• Beschikbare kredietruimte
Werkkapitaalfinanciering 
1.147.500+
• Extra liquide middelen
397.500
€ 1.500.000

€ 1.500.000

Extra liquide
middelen
€  750.000

€ 1.275.000
€ 1.147.500

Voorwaarden voor Werkkapitaalfinanciering
Voor het verkrijgen van een Werkkapitaalfinanciering
geldt uiteraard een aantal voorwaarden. Zo vindt
verpanding van uw debiteuren plaats. Bij een Voorraaden/of Inkoopfinanciering wordt ook de voorraad en/of
orderportefeuille verpand.
De omvang van uw debiteurenportefeuille en
kredietwaardigheid van de debiteuren is de grondslag
om de kredietruimte vast te stellen. Tevens wordt gekeken
naar inhoudingen, zoals ouderdom van de facturen,
verpandingsverboden en disputen.

Werkkapitaalfinanciering die bij u past
Samen met u stellen wij vast welke Werkkapitaalfinanciering
het beste bij u past. Debiteurenfinanciering is hierbij het
uitgangspunt en kan worden uitgebreid met een Voorraaden eventueel een Inkoopfinanciering.

Het grote voordeel van Werkkapitaalfinanciering is de hoge
mate van flexibiliteit.
De productcombinaties

Debiteurenfinanciering
Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen een groot
beslag op het werkkapitaal van uw onderneming. Een
Debiteurenfinanciering biedt hiervoor de oplossing. Het
is een flexibel krediet dat varieert tussen de 60 en 90
procent van het bedrag dat uitstaat bij uw debiteuren. De
hoogte van uw krediet is afhankelijk van de kwaliteit van
uw debiteurenportefeuille. Stijgt uw omzet en daarmee
uw debiteurenportefeuille, dan stijgt uw kredietruimte
automatisch mee. Zo wordt u niet gehinderd door een
kredietplafond.

Voorraadfinanciering
Naast uitstaande vorderingen op debiteuren hebben
voorraden een belangrijke impact op het kapitaalbeslag.
Een Voorraadfinanciering kan daarom uitkomst bieden.
Deze flexibele vorm van financiering wordt alleen
verstrekt in combinatie met Debiteurenfinanciering. Met
de Voorraadfinanciering maakt u kapitaal vrij dat vast zit
in uw voorraad. De hoogte van de Voorraadfinanciering
is afhankelijk van de soort voorraad en de aard van uw
afnemers. Op voorverkochte voorraden krijgt u een hoger
percentage financiering.

Voordelen
• Direct extra werkkapitaal
• Financiering tot 90% van het uitstaande
debiteurensaldo
• Vandaag factureren, vandaag het geld
op uw rekening
• Groeit uw omzet dan groeit uw
debiteurenfinanciering mee
• Hoogte van de financiering wordt niet
beperkt door een kredietplafond
• Financiering van zowel binnenlandse als buitenlandse
debiteuren
• Financiering tot 90 dagen na de vervaldatum van de
factuur

Voordelen
• Snel beschikken over extra liquiditeit
• Financiering vanaf 30% tot maar liefst 80% van uw
voorraad
• Flexibele financiering die meebeweegt met uw
voorraad
• Optimaliseren van orders door extra kortingen te
realiseren
Inkoopfinanciering
Deze flexibele vorm van financiering wordt alleen verstrekt
in combinatie met een Debiteuren- en Voorraadfinanciering.
Wij bieden uw leverancier de zekerheid van betaling en u
heeft zekerheid van levering. Door deze zekerheidsstelling
is het mogelijk om bijvoorbeeld inkoopkortingen te
bedingen die zonder Inkoopfinanciering niet of slechts
gedeeltelijk te realiseren zijn. Zo creëert u werkkapitaal dat
u voor andere doeleinden kunt gebruiken.

Overname Debiteurenrisico
Omdat u zonder risico
zaken wilt doen
Overname Debiteurenrisico
Omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald.
Daarom vraagt u kredietlimieten aan voor klanten met
wie u zaken doet en voor potentiële afnemers waarmee
u wilt samenwerken. Non-betaling kan grote financiële
impact hebben op uw bedrijfsvoering. Met Overname
Debiteurenrisico nemen wij dit risico over en dat
garandeert u continuïteit en stabiliteit. U bespaart tijd en
schrijft minder af op uw debiteuren.

De stappen van Overname Debiteurenrisico

Juridisch Incasso
De waarde van het resultaat
ligt in het bereiken ervan
Juridisch Incasso
U heeft een product of dienst geleverd en de factuur aan uw
debiteur gestuurd. Ondanks diverse aanmaningen betaalt
uw debiteur niet. ING Commercial Finance kan dan voor u
passende en effectieve juridische maatregelen nemen.
Bij Juridisch Incasso neemt ING Commercial Finance het
arbeidsintensieve en vaak complexe proces van incasso op
vakkundige wijze van u over.

Van order tot executie van het vonnis
Debiteurenbeheer
Order

Sluiten van
Facturering en
overeenkomst
levering

Uiterste
betaaldatum

betaaltermijn

Juridisch Incasso
Overdracht dossier
aan ING Commercial Finance

betalingsvertraging

Executie
Vonnis

Creditview

Altijd inzicht en overzicht via Creditview
Wij begrijpen dat u graag op elk moment van de dag inzicht
wilt hebben in de financiële positie van uw onderneming.
Met onze ‘state of the art’ internettoepassing Creditview volgt
u veilig en snel de ontwikkelingen van uw kredietruimte en
debiteurenportefeuille.
Uw Werkkapitaalfinanciering kunt u precies volgen in
Creditview. Medewerkers binnen uw onderneming
kunt u bepaalde gebruikersrechten geven. Creditview
biedt daarom ondersteuning voor verschillende
functionarissen:
• De Financieel Directeur of CFO heeft direct inzicht
in de kredietruimte en de ontwikkelingen in het
Credit Management
• De Credit Manager of Hoofd Debiteurenbeheer
heeft direct inzicht in de ontwikkeling van de
debiteurenportefeuille
• De medewerker Credit Management gebruikt Creditview
om te bepalen of facturen betaald zijn

Creditview via Internet
Met Creditview levert u facturen aan en geeft u opdracht
om kredietruimte over te boeken naar uw betaalrekening.
Via Creditview weet u precies wat de situatie is van uw
debiteurenportefeuille. U heeft inzicht in de debiteuren,
facturen en debiteurenlimieten. U houdt dus altijd grip
op uw actuele situatie.
Creditview via iPad
Specifiek voor managers is het gebruik van
Creditview voor iPad interessant. In één oogopslag
volgt u de belangrijkste ontwikkelingen van uw
Werkkapitaalfinanciering en debiteurenportefeuille.
De App Creditview voor iPad is gratis te downloaden
in de App-store.

Contactinformatie
ING Commercial Finance B.V.
Runnenburg 30
Postbus 3030
3980 DJ Bunnik
Tel: +31 30 65 93 193
ingcomfin@ing.nl
www.ingcomfin.nl

Over ING Commercial Finance
ING Commercial Finance is onderdeel van de ING Groep. Een van oorsprong Nederlandse financiële onderneming die
wereldwijd financiële diensten aanbiedt. ING Commercial Finance is gespecialiseerd in innovatieve en pragmatische
oplossingen op het gebied van Werkkapitaalfinanciering en Credit Management. Dit maken wij waar door onze
gedrevenheid en maximale betrokkenheid bij de ondernemer.

