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Creditsafe’s Internationale Mogelijkheden

Deze gids is ontwikkeld om een compleet overzicht te geven over de internationale 
mogelijkheden bij Creditsafe. Door het verstrekken van real-time,  accurate en 
betrouwbare informatie over elk bedrijf ter wereld kan Creditsafe bedrijven, groot 
of klein, ondersteunen met de maximalisatie van verkoop en de beperking van 
kredietrisico’s.

Circa 200.000 gebruikers, verspreid over 200 landen, vertrouwen op onze  
informatie voor de 450.000 zakelijke beslissingen die dagelijks gemaakt worden. 
Creditsafe geeft bedrijven die nationaal en/of internationaal zaken doen inzicht in 
230 miljoen bedrijven wereldwijd.

Het verzamelen van deze zakelijke gegevens uit alle delen van de wereld komt niet 
zonder slag of stoot. Met 16 kantoren in verschillende landen en partners in de 
overige landen, is Creditsafe in staat om de meest actuele informatie met lokale 
kennis en expertise te verrijken.

Ook al beschikt Creditsafe online niet over informatie over elk bedrijf ter wereld, 
99.9% van alle rapporten die worden opgevraagd door onze klanten worden direct 
online geleverd. Creditsafe onderscheidt zich door oude rapporten van ´offline 
landen´ niet op te slaan, maar altijd een nieuw onderzoek te starten. Zo krijgt u een 
recent beeld over elk bedrijf dat niet direct online opvraagbaar is.

Als u kiest voor Creditsafe, dan kiest u voor de meest gebruikte bedrijfs- en 
kredietinformatieleverancier ter wereld.

Ontdek meer over de internationale rapporten en mogelijkheden bij Creditsafe. 

IntroductieInhoud 
Wereldwijde dekking 3

Data beschikbaarheid 4

Internationale Partner rapporten 5

Internationale databronnen 6

Internationale kredietscores 7

Wereldwijde PLC rapporten  8

Creditsafe in cijfers 9

FAQ’s 10-11



3

Creditsafe’s Internationale Mogelijkheden

Wereldwijde dekking

 
l	 Direct online beschikbaar 
l	 Lokale partner rapporten 

De Creditsafe database bevat informatie over 230 miljoen bedrijven wereldwijd. De kaart hieronder geeft weer in welke landen u direct 
online een kredietrapport op kunt vragen.
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Beschikbare data -  De onderstaande tabel geeft u een indicatie over het niveau van bedrijfsinformatie dat beschikbaar is per Creditsafe land.

Land Rapporten Risico Indicator KredietlimietLand Rapporten Risico Indicator Kredietlimiet

 AZIË / PACIFIC

 Armenië 1,000  % %

 Australië 2,200,000  % %

 Azerbeidzjan 2,000  % %

 Bangladesh 10,000  % %

 Cambodja 2,000  % %

 China 40,000,000  % %

 India 1,300,000  % %

 Indonesië 17,000 % %

•  Japan* 8,000,000 %

 Kazakhstan  6,100  % %

 Kirgizië  500  % %

 Laos   42,000  % %

 Maleisië  380,000  % %

 Myanmar  6,000  % %

 Nepal  1,000  % %

 Nieuw-Zeeland  1,350,000  

 Oezbekistan  1,500  % %

 Pakistan  68,000  % %

 Singapore  1,000,000  % %

 Sri Lanka  6,000  % %

 Tadzjikistan  200  % %

 Taiwan  25,000  % %

 Thailand  430,000  % %

 Turkmenistan  300  % %

 Vietnam  600,000  % %

 Zuid-Korea  4,630,000 % %

 EUROPA

 Albanië  2,200  % %

•  België  2,700,000  % %

 Bosnië-Herzegovina  160,000  % %

 Bulgarije  2,013,000  % %

 Denemarken  1,550,000  % %

•  Duitsland  11,300,000  % %

 Estland  240,000  % %

 Finland  1,200,000  % %

• Frankrijk  20,000,000  % %

 Georgië  2,000  % %

 Hongarije  1,200,000  % %

•  Ierland  600,000  % %

 Ijsland  20,000  % %

•  Italië  7,100,000  % %

 Kosovo  600  % %

 Kroatië  600,000  % %

 Letland  327,500  % %

 Liechtenstein  130,000   

 Litouwen  370,000  % %

 Luxemburg  200,000  % %

 Macedonië  9,000  % %

 Malta  70,000  % %

 Moldavië  3,000  % %

 Montenegro  65,000  % %

• Nederland  4,200,000  % %

 Noorwegen  2,700,000  % %

 Oekraïne  77,000  % %

 Oostenrijk  1,000,000  % %

 Polen  720,000  % %

 Portugal  1,200,000  % %

 Roemenië  1,800,000  % %

 Rusland  2,400,000  % %

 Servië  500,000  % %

 Slovenië  400,000  % %

 Slowakije  1,400,000  % %

 Spanje  6,000,000  % %

 Tsjechië  3,400,000  % %

• Verenigd Koninkrijk  11,000,000  % %

 Wit-Rusland  8,000  % %

• Zweden  3,500,000  % %

 Zwitserland  1,200,000  % %

 LATIJNS AMERIKA

 Brazilië  17,500,000  % 

 Mexico  1,420,000  % %

 MIDDEN OOSTEN

 Afghanistan  11,500  % %

 NOORD AMERIKA

 Canada  3,100,000  % %

• Verenigde Staten   60,000,000  % %

Inclusief  Trinidad en Tobago, Amerikaans Samoa, Costa Rica, Guam, Marshalleilanden, Micronesia, 
Noordelijke Mariana Eilanden, Palau, Puerto en Ricen Virgin Islands
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Elk bedrijf, waar dan ook:

Met de vraag naar accurate data en de 
snelheid waarmee deze beschikbaar is 
kunt u nu snel een achtergrondcheck 
uitvoeren over elk bedrijf dat niet direct 
online beschikbaar is. Hierdoor kunt u 
doorgaan met ondernemen zonder al te 
veel vertraging op te lopen.

Waar begint ons onderzoek?

Afhankelijk van de markt, varieert de informatie die 
wij verkrijgen. Door het gebruik van officiële bronnen 
en registers is Creditsafe in staat snel te schakelen. De 
stabiliteit en gezondheid van een bedrijf is hierdoor snel 
te bepalen. Is de informatie niet beschikbaar? Dan neemt 
Creditsafe contact op met het desbetreffende bedrijf.

Snelheid van levering*

Internationale partner rapporten 

l	 2-4 Dagen 
l	 5-7 Dagen   
l	 8-10 Dagen

Alhoewel 99.9% van alle rapporten direct online opvraagbaar zijn, is het niet altijd mogelijk om van elk bedrijf direct informatie te leveren. Wanneer een 
rapport niet direct online beschikbaar is, zet Creditsafe een onderzoek in gang om zoveel mogelijk informatie over het desbetreffende bedrijf te verzamelen. 
Hierdoor ontvangt u te allen tijde de meest actuele informatie. De kaart hieronder geeft u een indicatie qua levertijd.

*De gemiddelde tijd van levering in 2015
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Lokale Online Database

Lokale rechtbank
informatie

Branche 
informatie

Lokale Kamer 
van Koophandel

Lokale insolventie 
registers

Media

Meldingen van klanten Betalingservaringen

Lokale aandelen informatie

Telefonisch onderzoek Lokale Onderzoekers

Creditsafe
Internationale

Database

Lokale
basisregistraties 

Altijd recent 
en lokaal 
samengesteld
Een internationaal kredietrapport wordt opgemaakt 
aan de hand van verschillende bronnen. Creditsafe´s 
informatie komt direct vanuit haar officiële bronnen, 
zoals onder andere de lokale Kamer van Koophandel 
en rechtbanken. 

Deze informatie wordt gecombineerd met de data 
van Creditsafe´s lokale netwerk zodat u altijd 
de meest uitgebreide en actuele informatie ter 
beschikking heeft.

“Onze wereldwijde database 
wordt dagelijks meer dan 
een miljoen keer bijgewerkt”
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Internationale score

Om internationaal zaken doen makkelijker voor u te maken, heeft Creditsafe 
een internationaal scoremodel gecreëerd. Zo kunt u kredietscores van bedrijven 
wereldwijd vergelijken en met een gerust gevoel zaken doen in elk land ter wereld. 
Door gebruik te maken van dezelfde scores en risicobeschrijvingen in elk land, maakt 
Creditsafe het voor u gemakkelijker om de rapporten te vergelijken.

Creditsafe´s internationale score is eenvoudig te lezen, variërend van A-E, waarin 
A het laagste risico is, D het hoogste risico en E staat voor geen score. Deze score 
voorspelt de kans dat een bedrijf binnen de komende 12 maanden failliet gaat.

Welke factoren zijn van invloed op 
Creditsafe´s internationale score? 

De factoren die de score beïnvloeden 
verschillen per land. Voor elk land zijn 
scorecards gemaakt waarin gebruik wordt 
gemaakt van statistische onderzoeken 
die factoren hebben vastgesteld waarvan 
bewezen is dat deze faillissementen kunnen 
voorspellen. Zo kan Creditsafe u een 
nauwkeurige en actuele risicobeoordeling 
bieden.

Een aantal factoren die in deze scorecards 
worden gebruikt:

• Essentiële gegevens van financiële  
 verslagen
• Gerechtelijke uitspraken
• Branchecodes en analyses
• Demografische informatie
• Leeftijd en rechtsvorm van het bedrijf
•  Gerelateerde bedrijven die failliet zijn  
 gegaan of dezelfde eigenaar hebben
• Betalingservaringen 

Score Omschrijving

 Zeer laag risico Ga door met de transactie - verleng betalingstermijn wanneer nodig

 Laag risico Ga door met de transactie.

 Matig risico Ga voorzichtig te werk en houdt nauwlettend in de gaten. 

 Hoog risico Ga voor zekerheid en vraag om bankgaranties of 
  vooruitbetalingen voordat u zaken doet. 

 Geen score Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een risicoscore  
  toe te kennen. Er zijn geen zakelijke cijfers bekend of er is  
  nader onderzoek nodig.

A

B

C

D

E
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Wereldwijde PLC rapporten 
Wereldwijde PLC (Public Limited Companies) van Creditsafe bieden een diepgaande commerciële krediet- en financiële inzicht in alle beursgenoteerde 
bedijven. Wereldwijde PLC rapporten zijn direct online inzichtelijk en bevatten essentiële informatie over meer dan 49.000 actieve beursgenoteerde 
bedrijven uit 165 landen wereldwijd plus moeilijk te vinden historische informatie over alle niet actieve bedrijven. 

Creditsafe wereldwijde PLC rapporten bevatten:  

• Volledig gecontroleerd bedrijfsnaam, adres en contactgegevens

• Voornaamste handelsactiviteiten beschrijving

• Volledige aandeelhouders- en eigenaars gegevens

• Een duidelijke en beknopte krediet score en maximale kredietlimiet

• Geografische sales & inkomsten uitsplitsing

• Belangrijke concurrentie informatie

• Volledige en tussentijdse financiële overzichten

• Omzet, winst- en verliesrekeningen

• Balansen en cash flow

• Belangrijkste accounting ratio’s

• Huidige & vorige bestuurders

• Holding & dochter informatie

• Zakelijke verbanden

€

¥
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230 miljoen

bedrijven verspreid 
over 200 landen

99.9% 

van de 
opgevraagde 
rapporten zijn  
direct online 
beschikbaar

van Creditsafe´s 
klanten maken 

gebruik van 
internationale 

rapporten.

40%

Gemiddeld worden de internationale partner 
rapporten van Creditsafe 3 dagen sneller 
geleverd ten opzichte van de concurrent

Creditsafe 
kredietrapporten 

zijn beschikbaar in  
102 talen

Creditsafe onderscheidt zich 
door altijd actuele informatie 

aan te bieden

’s Werelds meest gebruikte leverancier 
van bedrijfs- en kredietrapporten.
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Veelgestelde vragen
Q: Uit welke informative bestaat een Creditsafe international rapport 
standaard?

A: Onze internationale rapporten bevatten de informative die u zou 
verwachten in een lokaal rapport, echter niet alle landen beschikken over 
een instantie vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel in Nederland. 
Het komt daarom voor dat wij de informatie zelf moeten bij lokale bronnen 
waardoor de informatie per land kan verschillen. 

Q: Waar komt de data vandaan voor het samenstellen van de online 
internationale kredietrapporten?

A: Onze dat wordt verzameld uit meer dan 200 bronnen; we verzamelen 
informative van officiële registers zoals de Kamer van Koophandel waar 
mogelijk. Ons netwerk van 16 kantoren in combinatie met erkende lokale 
partners maken het mogelijk om deze informatie lokaal te verzamelen; 
waardoor we altijd recente, kwalitatieve informatie kunnen garanderen. 

Q: Hoe werkt het samenstellen van een internationaal partner rapport?

A: Al seen bedrijfsrapport niet online beschikbaar is heeft u de 
mogelijkheid om een Internationaal Partner Rapport aan te vragen. Zodra 
wij de aanvraag binnen krijgen zullen wij pogen direct in contact te komen 
met het betreffende bedrijf door gebruik te maken van ons netwerk van 
lokale partners en officiële registers om zo een gedetailleerd rapport 
binnen 2-10 werkdagen te kunnen leveren. 

Q: Waarom kan ik een specifiek bedrijf niet vinden?

A: De informative waar wij over beschikken is LIVE. Het is daarom niet altijd 
mogelijk om over up-to-date informatie van elk bedrijf te beschikken. 
Als u een bedrijf niet kunt vinden in onze live database zullen wij een 
onderzoek starten naar dat bedrijf om u binnen 2-10 werkdagen een 
gedailleerd, up-to-date rapport te leveren. 

Q: Hoe lang duurt het voordat ik mijn rapport ontvang?

A: 99.9% van alle door onze klanten opgevraagde rapporten worden direct 
online geleverd. Als een rapport niet direct online beschikbaar is zal een 
onderzoek worden gestart zodat u, afhankelijk van het betreffende land, 
het rapport tussen 2-10 werkdagen geleverd wordt. 

Q: Hoevaak worden de rapporten geupdate?

A: Internationale rapporten van Creditsafe worden in real-time, meer dan 
1 miljoen keer per dag, geupdate.

Q: Waarom is de kredietscore weergegeven in A tot E en niet tussen 
1-100? 

A: Dit komt doordat niet elk land een rating tussen de 1-100 hanteert. 
Door de score A-E te gebruiken maken we het voor u makkelijker om 
vergelijkingen tussen bedrijven in verschillende landen te kunnen maken. 
A is het laagste risico, D het hoogste risico en E geen score.  
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Veelgestelde vragen
Q: Waarom hebben sommige bedrijven geen score?

A: : Sommige bedrijven hebben geen score omdat wij in sommige landen 
gebruik maken van locale leveranciers. Zij beschikken mogelijk over te 
weinig informatie over het desbetreffende bedrijf om een betrouwbare 
score te kunnen berekenen. Andere redenen kunnen zijn dat een bedrijf 
te laat is met het publiceren van de financiële gegevens, het bedrijf  
reeds betrokken is bij een faillissement of het bedrijf niet meer actief of 
opgeheven is. Waar mogelijk zullen wij een bedrijf altijd voorzien van een 
score. 

Q: Kan ik meer informatie verkrijgen als dit noodzakelijk is?

A: Waar mogelijk kunnen wij een onderzoek starten om een accuraat 
kredietadvies te verstrekken. 

Q: Waarom missen sommige rapporten financiële gegevens?

A: Elk land kent andere verplichtingen betreffende het deponeren 
van financiële gegevens. In sommige landen worden bedrijven niet 
verplicht om deze gegevens openbaar te maken waardoor het kan zijn 
dat deze gegevens niet inzichtelijk zijn. Waar mogelijk zullen wij altijd 
gedetailleerde financiële gegevens verstrekken over bedrijven, uit welk 
land dan ook. 

Q: Zijn zoekopdrachten altijd anoniem of wordt er een digitale 
voetprint achtergelaten?

A: Alle zoekopdrachten zijn anoniem en laten geen digitale voetprint 
achter. 

Q: In welke landen kan ik bedrijven monitoren?

A: U kunt bedrijven monitoren in de volgende landen; Amerika, België, 
Duitsland, Engeland,  Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, 
Noorwegen en Zweden. 

Q: Hebben jullie directeursinformatie beschikbaar in alle landen? 

A: Ondanks het feit dat we beschikken over miljoenen directiegegevens 
wereldwijd kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om informatie over 
een directeur te verstrekken vanwege lokale  privacy wetgevingen. 

Q: Waarom beschikken sommige rapporten niet over 
betalingservaringen?

A: 1 op de 2 online opvraagbare rapporten bevat betalingservaringen. 
Betalingsinformatie wordt aangeleverd door klanten of leveranciers. Het is 
daarom niet altijd mogelijk om betalingservaringen te verzamelen over elk 
bedrijf. 

Q: Zijn er extra kosten gebonden aan internationale kredietrapporten?

A: De meeste pakketten bevatten standaard toegang tot internationale 
rapporten. Als u vragen heeft over de inhoud van uw pakket, neem dan 
contact op met uw persoonlijke accountmanager. 

Q: Hoeveel dekking hebben jullie in elk land?

A: 99,9% van alle opgevraagde rapporten bij Creditsafe zijn direct online 
beschikbaar. In sommige gevallen zal een onderzoek gestart moeten 
worden. Dit kan 2 tot maximaal 10 werkdagen duren. 
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Creditsafe Belgium
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
Tel: 0032 (0)2 481 88 60 
Email: info@creditsafe.be
Web: www.creditsafe.be

Creditsafe France
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
Tel: 0 810 600 397
Email: contact@creditsafe.fr 
Web: www.creditsafe.fr

Creditsafe Germany
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
Tel: 030 - 473 929 000
Email: info@creditsafede.com 
Web: www.creditsafede.com 
 
Creditsafe Ireland
Unit 1 H, Block 71, The Plaza, 
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
Tel: 01 898 3200 
Email: info@creditrsafe.ie 
Web: www.creditsafe.ie 
 
Creditsafe Italy 
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2, 20122 Milano 
Tel: 011/19 46 46 00 
Email italiainfo@creditsafe.it 
Web: www.creditsafe.it 
 
Creditsafe Japan 
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi Japan 
Tel: 03-5797-7376 
Email: info@creditsafe.co.jp 
Web: www.creditsafe.co.jp 

Creditsafe UK
Bryn House, Caerphilly Business Park,  
Van Road, Caerphilly, CF83 3GG
Tel: 02920 886 500
Email: ukinfo@creditsafeuk.com
Web: www.creditsafeuk.com

Creditsafe Netherlands
Waldorpstraat 17, 2521 CA Den Haag  
Tel:  070-3844600 
Email: info@creditsafe.nl
Web: www.creditsafe.nl

Creditsafe Norway 
Torvveien 12, 1383 Asker, Norway 
Tel: 800 24 722 
Email: info@creditsafe.no 
Web: www.creditsafe.no 

Creditsafe Sweden
Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg
Tel: 031-725 50 00
Email: info@creditsafe.se
Web: www.creditsafe.se

Creditsafe USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
Main Office
Tel: (855)551-6903
West Coast Office
Tel:  (480)405-9300
Email: uspainfo@creditsafe.com 
Web: www.creditsafe.com


