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1. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

KvK-nummer

Bezoekadres

Postcode en plaats

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon

Fax

2. Contactpersoon

Naam en voorletters

Email-adres

Kernactiviteit

Brancheorganisatie-lid	 w Nee w Ja, namelijk  

3. Omzetgegevens/betalingscondities

Omzetspecificatie/betalingscondities naar land (evt in excelbijlage) over het afgelopen boek/kalenderjaar. 
Omzet gerealiseerd met overheid, vooruitbetaling en BTW dienen buiten beschouwing te worden gelaten.

Land Omzet (x € 1000) Gebruikelijke betalingsconditie Ongunstigste betalingsconditie

Nederland    

    

    

    

    

    

Indien ruimte onvoldoende, graag bijlage meesturen.

Omzet over de afgelopen 3 boek/kalenderjaren en prognose komende jaar (-/- overheid, vooruitbetaling en BTW)

Jaar Omzet (x € 1000)

20   

20   

20   

20   
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4. Debiteurenanalyse

Gemiddeld aantal dagen waarop 
debiteuren betalen 

Is er sprake van seizoensinvloeden?	 w Ja   w Nee

Aantal debiteuren per categorie en  
openstaand saldo per categorie Maximaal openstaand saldo per debiteur Aantal debiteuren

 tot € 15.000  

 € 15.000 – € 50.000  

 € 50.000 – € 250.000  

 € 250.000 – € 500.000  

 € 500.000 en hoger  

5. Schadehistorie

Debiteurenverliezen in de laatste 3 jaar in euro’s en aantal.

Jaar Totaal verlies (x € 1000) Waarvan uitgekeerd (x € 1000) Aantal

20     

20     

20     

Grootste verliezen svp specificeren

Naam, adres, woonplaats, land  Bedrag

  €  

  €  

  €  

Zijn er nu dubieuze vorderingen?	 w Ja*  w Nee

               * Namelijk

6. Algemeen

Contract- en/of fabricagerisico
Indien er reeds kosten worden gemaakt voordat producten/diensten worden geleverd/verricht  
kunnen deze kosten worden meeverzekerd. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

Maximale termijn tussen orderacceptatie en levering/verrichting van de dienst	 	     dagen

Gemiddeld aantal dagen dat het productieproces in beslag neemt	 	        dagen

Maximaal aantal dagen dat het productieproces in beslag neemt	 	        dagen
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Gelieerde bedrijven
Is er interesse in het meeverzekeren van gelieerde bedrijven	 w Nee  w Ja, namelijk  

In welke handelssector(en) en in welke branche(s) bevinden uw afnemers zich? 
Bijvoorbeeld eindafnemers in de bouwbranche of groothandels in elektrotechnische goederen

 

 

 

Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier bevestigt u tevens dat Meijers Credit als enige tussenpersoon voor u de onderhandeling met alle maatschappijen in 
kredietverzekeringen mag voeren.

Plaats Naam

Datum Functie

 Handtekening 
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