


Vroeg of laat krijg je er als ondernemer mee te maken: achterstallige betalingen van 
klanten. Ze zijn niet fijn om mee om te gaan en kosten naast geld ook nog eens veel 
tijd en moeite. Toch ontkom je er niet aan en ben je keer op keer bezig met het 
nabellen van debiteuren. Kost dit jou ook zoveel energie? En welk effect heeft dit 
eigenlijk nog meer op jouw onderneming?

• Kun je bijvoorbeeld zelf je facturen niet meer betalen omdat je lange tijd aan het 
wachten bent op jouw eerlijk verdiende geld, dat nog niet is betaald door de klant?

• Wordt de groei van jouw onderneming belemmerd omdat je niet kunt investeren?
• Heb je het idee dat je constant te weinig geld in kas hebt en krijg je daar stress van?
• Kost het je veel moeite om wanbetalers na te bellen? Tijd en moeite die je veel    

liever in sales en klanten investeert?

Je bent niet de enige! Meer dan de helft van de MKB-ondernemers heeft namelijk 
te maken met achterlopende betalingen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft 
van alle verzonden facturen binnen de MKB-sector niet binnen de betaaltermijn wor-
den voldaan. 1 op de 5 bedrijven kan hierdoor zelf ook niet op tijd aan zijn betalings-        
verplichtingen voldoen. Een vicieuze cirkel. 

Gelukkig heeft FactorInck de oplossingen voor jouw situatie!

      Ik wil me bezighouden met het organiseren van leuke events, niet met administratie 
en facturatie. Door FactorInck kan dit.
- Lars Bense – Cars & Business

Nooit meer wachten op je geld? Wij ontzorgen in debiteurenbeheer 
zodat jij je kunt richten op de ontwikkeling van je bedrijf.
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Ben jij klaar met wat wij noemen ‘debiteurengezeur’? Hoe fijn zou het zijn als jij zelf 
niet meer bovenop achterstallige betalingen hoeft te zitten en wanbetalers eindeloos 
moet blijven nabellen, maar als iemand anders dit voor je doet? Wij vinden dat elke 
ondernemer het recht heeft om nooit meer te hoeven wachten op zijn geld.
Daarom regelen wij dit voor jou:

• Dat je snel aan je geld komt. Wij zorgen ervoor dat facturen die je verstuurt binnen 
48 uur op jouw rekening staan.

• Dit geld is dus direct beschikbaar om jouw eigen leveranciers mee te betalen. Zo 
kun je sneller investeren en doorontwikkelen met jouw eigen bedrijf.

• Doordat je jouw debiteuren direct omzet in euro’s, kan je misschien korting krijgen 
als je jouw leverancier weer iets sneller betaalt.

• Naast financiële vooruitgang, win je ook veel tijd en energie. Energie die je kunt 
steken in jouw klanten en de ontwikkeling van je bedrijf.

Kies voor jezelf en zorg ervoor dat je niet langer afhankelijk bent van achterlopende 
betalers. Of je nu starter, doorstarter of een gevestigd bedrijf bent: wij helpen het MKB 
groeien!

      Debiteurenbeheer uitbesteden aan Factorinck geeft ons rust en scheelt ons tijd. We 
hebben nu alle ruimte om te groeien.
- René Londeman – ISSD

  Wat kun je van ons verwachten?

Het is niet alleen onze taak om jou te ontzorgen op financieel gebied, maar ook om de 
lasten van het eeuwig nabellen weg te nemen zónder hierbij de relatie met jouw klant 
te schaden. Wij benaderen iedereen op een positieve manier, precies zoals jij dit zelf 
zou doen. 

• Simpele afspraken, makkelijk geregeld. Jij bepaalt zelf welke facturen je uit handen 
geeft en welke je zelf blijft beheren.

• Wij nemen de afgesproken facturen direct over en het geld staat binnen 48 uur op 
jouw rekening.

• Het financiële risico ligt dus bij ons. Hiervoor rekenen we een vooraf afgesproken 
prijs per factuur. That’s it.

• Jouw klant betaalt nu aan ons. Je hebt geen omkijken meer naar de overgedragen 
facturen en hoeft nergens meer achteraan te bellen.

      Door de samenwerking met FactorInck beschik ik over een maandelijkse constante 
cashflow, omdat altijd binnen 48 uur mijn facturen worden uitgekeerd. 
- Jochem Klijn – Netwerken.nl

Voor altijd klaar met ‘debiteurengezeur’: FactorInck biedt je een 
helpende hand.
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  De voordelen op een rijtje:

• Je kunt gaan investeren in je eigen bedrijf en sneller groeien;
• Je kunt meer gaan verdienen in dezelfde beschikbare tijd;
• Minder kans om in financiële problemen te komen door achterstallige betalingen;
• Voorkom irritaties tussen jou en de klant. Je hebt focus op de volgende deal;
• Geen debiteurengezeur meer! Hierdoor zul je veel minder stress ervaren;
• Je hoeft veel minder administratieve handelingen te doen.

Kortom, door te kiezen voor factoring kun jij je met een gerust hart focussen op het 
doorontwikkelen van jouw bedrijf en je richten op zaken die écht belangrijk zijn!

      Jasper en Mark zijn twee vertrouwelingen met ultieme kennis van financiën en groei, 
waarmee ik met heel veel plezier samenwerk. 
- René Londeman – ISSD

  Is factoring iets voor jouw bedrijf? Bereken het direct!

Klinkt dit voor jou te mooi om waar te zijn? Misschien denk je dat dit niet geldt voor 
jouw bedrijf? Wij denken van wel. Als je benieuwd bent wat jij kunt krijgen voor jouw 
facturen, kun je ze nu invoeren in onze calculator. En als je eruit bent (of nog een vraag 
hebt), dan horen we natuurlijk graag van je!

“
”

https://www.factorinck.com/calculator/
https://www.factorinck.com/calculator/

