Laat je bedrijf
groeien met
Factoring.
Voorfinanciering van
FreelanceFactoring
www.FreelanceFactoring.nl

Wacht niet langer op de
uitbetaling van jouw facturen.

Over ons
Over ons FreelanceFactoring is een jong en dynamisch factoring
bedrijf gevestigd in Rotterdam. Door de jarenlange ervaring
van freelance factoring in het helpen van duizendklanten, heeft
FreelanceFactoring een goed begrip van de markt ontwikkeld.
We richten ons op Freelancers en het MKB.
Waarom Factoring
Factoring zorgt ervoor dat jouw cashflow naar voren wordt
gehaald en je zelf geen zorgen meer hoeft te maken over het
debiteurenbeheer van jouw facturen. Factoring zorgt ervoor
dat jij als ondernemer kan focussen op het geen waar je goed in
bent, ondernemen.
Hoe werkt het ?
Factoring kan, in eerste instantie, ingewikkeld overkomen.
Freelance Factoring heeft ervoor gezorgd dat dit, in de realiteit,
niet het geval is. Het enige wat je hoeft te doen is een kleine
aanpassing maken op jouw factuur en deze indienen in ons
online portaal. De rest regelt FreelanceFactoring voor je.
De voordelen van Factoring.
Factoring biedt veel voordelen voor ondernemers en ZZP’ers,
hiernaast staan de belangrijkste beschreven. Zo ontvang je
direct je geld, waardoor je verder kunt investeren en je bedrijf
door kunt laten groeien. Freelancefactoring ontzorgt ook jouw
debiteurenbeheer door contact op te nemen met de financiële
administratie van jouw debiteuren. Aanvullend dekken we ook
het faillissementsrisico van jouw debiteuren door de facturen te
verzekeren bij een externe partij.
Ben je benieuwd naar de voordelen voor jouw onderneming? Neem
dan vrijblijvend contact op met één van onze accountmanagers.
Julian de Block
Sales & Marketing
T. 010-2262185
E. Julian@freelancefactoring.nl

In 24 uur betaald.
Wij helpen je met het overbruggen van je
betalingstermijn door ervoor te zorgen dat
je factuur binnen 24 uur wordt uitbetaald.

Debiteurenbeheer
Aangezien we jouw debiteurenbeheer
uit handen nemen kan je als ondernemer
meer focussen op de overige commerciële
aspecten van de onderneming.

Faillissementsrisico
We dekken jouw faillissementsrisico af. De
facturen die je bij ons indient zijn voor 90%
verzekerd tegen het faillissementsrisico van
je debiteuren.

Moeiteloos aanmelden.
Klant worden is gemakkelijk en moeiteloos.
Vraag een vrijblijvende offerte aan op onze
website, dan nemen wij dezelfde dag nog
contact met je op.

De kosten van
Factoring.

De kosten
Er zijn verschillende factoren die de kosten van factoring
bepalen. Dit betekent dat de precieze prijs erg afhankelijk is
van jouw specifieke situatie. Om inzicht te geven in de kosten
van factoringen worden de belangrijkste factoren die de
factorfee bepalen toegelicht:
1. Factuurbedrag.
Het factuurbedrag is een van de factoren die bepalend is voor
de kosten van factoring onze dienstverlening. De factorfee
wordt bepaald door een percentage welke fluctueert tussen
de 1.5 en 5%”. Een hoger factuurbedrag heeft over het
algemeen een lagere factorfee dan een factuur met een lager
factuurbedrag.
2. Kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
Als jouw opdrachtgever niet verzekerbaar is, dan zal je bij
de meeste factorbedrijven niet in aanmerking komen voor
factoring. Echter, een matige verzekerbaarheid brengt
meer risico met zich mee en kan dus invloed hebben op de
factoringkosten. Door dit risico kan er een hogere fee berekend
worden.
3. Betalingstermijn.
Betalingstermijnen zijn erg variërend. Het ene bedrijf heeft
een betalingstermijn van 15 dagen terwijl een ander bedrijf 60
dagen hanteert. Als het factorbedrijf een betalingstermijn van
15 dagen overneemt dan kan hier een lager percentage voor
worden berekend dan als de betalingstermijn langer is.
Ben je benieuwd naar de kosten voor jouw onderneming? Vraag
een vrijblijvende offerte aan voor een persoonlijk aanbod.

Hoe gaat Factoring in zijn werk ?
Factoring is gemakkelijk te regelen. Vanaf het moment dat
je bij ons een aanvraag doet komen we in contact om een
aanbod op maat te maken. Ons aanbod is vrijblijvend en onze
dienstverlening is op elk moment opzegbaar. Factoring is bij
freelancefactoring al mogelijk vanaf één debiteur. Het is dus
geen vereiste om al jouw debiteuren bij ons onder te brengen.
Om het proces in gang te zetten doorlopen we een aantal
stappen:
Kredietcheck.
Een externe partij beoordeeld eerst de
kredietwaardigheid van jouw debiteur. Als
de debiteur verzekerbaar is kunnen wij de
factuur overnemen en voorfinancieren.

Documenten.
Vervolgens vragen we een aantal
aanvullende documenten om risico’s af te
dekken. Denk hierbij aan een kopie van een
overeenkomst, ID en/of bankafschriften.

Factoringovereenkomst.
Nadat de documentatie is ontvangen
en goedgekeurd sturen we onze
factoringovereenkomst. Na ondertekening
kunnen wij de facturen voorfinancieren.

Ter indicatie, de totale factor fee ligt tussen de 1.5 en 5% afhankelijk van het factuurbedrag en
de betalingstermijn van de opdrachtgever.*

Betaald in
24 uur.

Factuur.
Klik.
Geregeld.

Contact.
Oostplein 416
3061 CH
Rotterdam
010-226-2185
info@freelancefactoring.nl
www.freelancefactoring.nl

