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Inloggen
Log in met de inloggegevens die we u hebben doen toekomen in de e-mail ter bevestiging van uw 
Creditsafe-account.

Hoe vindt u een bedrijf?
U kunt een bedrijf opzoeken door de bedrijfsinformatie in het veld ‘Zoek een bedrijf’ of ‘Zoeken naar 
bedrijven’ in te vullen. U kunt op verschillende criteria zoeken.
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Meer hulp nodig? Neem dan contact op met uw account manager. Of bel naar ons algemene nummer 070-3844600

De zoekresultatenpagina laat een aantal mogelijke bedrijfsmatches zien. Klik op de relevante bedrijfsnaam 
om het volledige kredietrapport te bekijken.
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In een kredietrapport
In het kredietrapport vindt u een pagina met een samenvatting van alle informatie over het bedrijf, zoals de 
kredietscore- en limiet bovenaan de pagina. Klik op de tabs bovenaan het rapport voor meer gedetailleerde 
informatie over de categorieën.

De door Creditsafe geadviseerde maximale 
hoogte van het openstaande krediet op ieder 
willekeurig moment.

De nationale score 1-100 en internationale 
score A-E worden getoond.

De maximale aankooplimiet van één 
contract gedurende een periode van 12 
maanden. Dit is afgeleid van gedeponeerde 
omzetcijfers.

Klik op de kaart voor een ‘street view’
van de hoofdvestiging van het bedrijf in 
Google Maps

Klik op deze iconen om uw rapport te 
printen, op te slaan of te delen.
Met ‘Toegevoegd aan portfolio’ kunt u 
zien dat het bedrijf in de monitoringlijst 
staat. Indien dit het geval is ontvangt u 
automatisch een email bij wijzigingen in de 
gegevens. U kunt automatisch alle bedrijven 
monitoren of zelf bedrijven toevoegen.

Het tabblad Samenvatting bevat een 
beknopte weergave van alle onderdelen in 
het kredietrapport.

U vindt hier informatie over de 
bedrijfsstatus, haar huidige score, 
kredietwaardigheid, omzet, netto waarde, 
huidige kredietlimiet, het resultaat uit 
gewone bedrijfsvoering voor belasting en de 
aankooplimiet.

De Creditsafe Internationale Score is 
afgeleid van de normale Creditsafe score. 
Met deze score kunt u gemakkelijk bedrijven 
vergelijken uit meerdere landen.
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Meer hulp nodig? Neem dan contact op met uw account manager. Of bel naar ons algemene nummer 070-3844600

Hier kunt u de moedermaatschappij en aan 
het bedrijf gelieerde ondernemingen die niet 
tot de groepsstructuur behoren bekijken.

Hier wordt een toelichting gegeven op 
bepaalde gegevens welke van belang 
kunnen zijn voor de score. 

Belangrijke financiele indicatoren uit de 
laatste 5 jaarverslagen.

Creditsafe laat aan de hand 
betalingservaringen zien of het bedrijf 
gemiddeld op tijd of te laat betaald. U kunt 
het betalingsgedrag ook vergelijken met 
het gemiddelde in de branche. De Trend 
indicator laat zien of het bedrijf aan het 
verbeteren of verslechteren is inzake op tijd 
betalen. (Groen: het betalingsgedrag is aan 
het verbeteren, Rood = het betalingsgedrag 
is aan het verslechteren).

Media Solutions laat ieder aan het bedrijf 
gerelateerd artikel dat in de pers is 
verschenen zien. Als we negatieve artikelen 
vinden kunnen we de kredietscore van een 
bedrijf aanpassen.
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Naast het tabblad Samenvatting vind u tabbladen met meer detailinformatie over een onderneming.

Tabblad Bedrijfsinfo

Details over adres, datum van oprichting of opheffing, 

personeel, activiteiten en directie.

 

Tabblad Jaarverslagen

De volledige gestandaardiseerde jaarverslagen van de laatste 

5 jaar. De begrippenlijst geeft u meer duidelijkheid over 

balansposten. De cijfers worden grafisch weergegeven indien u 

op het grafiek-icoontje klikt.

Tabblad Score

Naast een uitleg over de diverse classificaties vindt u hier ook 

historische informatie zodat u een beeld kunt vormen over het 

scoreverloop in de afgelopen twee jaar.

Tabblad concernrelaties

Volledig inzicht in 100% aandeelhoudersrelaties en aan het 

bedrijf gelinkte bedrijven binnen de groepsstructuur van het 

bedrijf dat u bekijkt. U kunt op de namen van de bedrijven 

klikken om hun volledige kredietrapport te bekijken.

Tabblad Betalingsgedrag

Inzicht in gemiddelde factuurwaarde en betalingservaringen 

van reeds betaalde en openstaande facturen. 

Tabblad Directie

Hier vindt u informatie over bestuurders en/of contactpersonen 

zoals die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.

Tabblad Faillissement

Hier vindt u informatie over uitspraken en beeindigingen 

van faillissementen alsmede uitspraken over surseance van 

betaling en curatorgegevens.

 

Tabblad Historie

Hier vindt u een beschrijving van gebeurtenissen en 

wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de kredietscore. De 

historie maakt eventuele liquidaties, opheffingen of andere 

noemenswaardige gebeurtenissen inzichtelijk. 

Tabblad Links

Hier vindt u links met andere bedrijven die duiden op 

mogelijke relaties tussen bedrijven anders dan de 100% 

aandeelhoudersrelaties. De link wordt gemaakt door te 

matchen op bijvoorbeeld meerdere bedrijven met eenzelfde 

adres, telefoonnummer, of failliete bedrijven op hetzelfde 

adres. Zo kunt u een completer beeld vormen over het bedrijf. 


