
 
 

1. GEGEVENS AANVRAGER
Bedrijfsnaam KvK nr. 

Adres Telefoon 

Postcode Plaats 

Contactpersoon Dhr.  Mw. Voornaam Achternaam 

Functie 

E-mail Website 

2. ALGEMENE GEGEVENS
Geef een omschrijving van jouw bedrijfsactiviteiten 

Is er sprake van een seizoenspatroon, bijvoorbeeld verschillende collecties? Ja Nee 

Zo ja, wat is de frequentie? 

3. KREDIETVERZEKERING
Is er een polis kredietverzekering? Ja  (kopie polis bijsluiten) Nee 

Maatschappij Vervaldatum 

4. VERPANDING, R/C VERHOUDING EN BANKRELATIE
Is er sprake van een R/C verhouding? Ja Nee 

Zijn je debiteuren verpand? Ja Nee 

Zo ja, aan wie: 

Wie is de huisbankier? 

5. OMZETGEGEVENS (excl. particulieren, overheid, intercompany en contante betalingen)

Huidig jaar Belangrijkste landen 

Land Omzet Aantal debiteuren Meest gebruikte 
betalingsconditie 

Maximale 
betalingsconditie 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Days Sales Outstanding (gemiddeld aantal dagen dat nodig is om een factuur betaald te krijgen) 

Aantal dagen 

Omzetverwachting komend jaar (excl. particulieren, overheid, intercompany en contante betalingen) 

Binnenland Buitenland 

Omzet afgelopen jaren (excl. particulieren, overheid, intercompany en contante betalingen) 

Vorig jaar Binnenland Buitenland 

2 Jaar geleden Binnenland Buitenland 

Wil je een vrijblijvende offerte ontvangen voor supply chain finance? 
Vul dan dit inventarisatieformulier volledig in. 

 INVENTARISATIE SUPPLY CHAIN FINANCE
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6. BELANGRIJKSTE AFNEMERS
Bedrijfsnaam NAW-gegevens Registratienummer Maximaal openstaand saldo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. DEBITEURENVERLIEZEN INCLUSIEF EVENTUELE MEDEVERZEKERDEN*
Aantal verliezen Totaalbedrag in EUR Grootste verlies in 

EUR 
Debiteurengegevens 

grootste verlies 

Huidig jaar 

Vorig jaar 

2 Jaar geleden 

3 Jaar geleden

4 Jaar geleden 

* Voeg een specificatie toe van jouw debiteurenverliezen inclusief NAW-gegevens 

8. BETALING
Is er sprake van deelbetaling? Ja Nee 

Is er sprake van leveringen onder rembours / à contant? Ja Nee 

Is er sprake van termijn- en / of vooruitbetaling? Ja Nee 

Maak je gebruik van een G-rekening? Ja Nee 

Maak je gebruik van automatische incasso’s? Ja Nee 

9. CONTRACTEN
Zijn er (raamwerk) contracten met afnemers? Ja Nee 

Zijn er (raamwerk) contracten met leveranciers (crediteuren)? Ja Nee 

Zijn er debiteuren die ook crediteur zijn? Ja Nee 

Zijn er (grote) afnemers met inkoopvoorwaarden? Ja Nee 

Maak je gebruik van consignatieleveringen? Ja Nee 

10. CREDITNOTA’S EN DISPUTEN
Aantal disputen per jaar: stuks In geldwaarde: € 

Aantal creditnota’s per jaar: stuks In geldwaarde: € 

Worden er kortingen gegeven aan debiteuren? Ja Nee 

Maak je gebruik van zgn. ‘commerciële omruilingen’? Ja Nee 

Zo ja, zijn afnemers gehouden om deze te remplaceren? Ja Nee 
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11. BIJLAGEN
1. Complete jaaroverzichten (winst & verliesrekeningen over de 2 voorgaande jaren) 

2. Management rapportage (resultatenrekening / overzicht van huidig boekjaar) 

3. Bij recente start van onderneming: ondernemingsplan met begroting 

4. Openstaande debiteuren- en crediteurenlijst met ouderdomsanalyse op vervaldatum 

12. ONDERTEKENING
Alle gegevens voor deze vrijblijvende offerte zijn volledig en naar waarheid ingevuld 

Contactpersoon  Dhr.       Mw. Voornaam Achternaam 

Functie 

Plaats Datum 

Handtekening 

TOELICHTING 
 Aan de hand van dit inventarisatieformulier en de benodigde bijlagen, bekijken we waar de behoefte van financiering zit. 

 Wij nemen contact op met de financier(s) die bij deze behoefte het beste past. 

 Er wordt door hen een indicatieve offerte opgesteld. 

 Er volgt een gesprek bij jou bedrijf samen met de kandidaat-financiers om zodoende meer informatie te verkrijgen en samen 
de mogelijkheden te bekijken. 

 Wanneer de offerte geaccepteerd wordt, zal een lijst met aanvullende benodigde documenten worden opgevraagd. 

 Met deze aanvullende inventarisatie en documentatie zal de financier een definitief financieringsvoorstel opstellen. 

FORMULIER BEWAREN FORMULIER PRINTEN INFO@MODINTCREDIT.COM 

mailto:info@modintcredit.com?subject=Inventarisatie%20MODINT%20Branchepolis
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