
VOLLE KRACHT VOORUIT - FOR TRADE!
DE COMPLETE KREDIETVERZEKERING 



TradeLiner is een complete kredietverzekeringsoplossing die u gemakkelijk en 
snel inzage geeft in de financiële gezondheid van uw (toekomstige) debiteuren. 
Daarnaast ontvangt u optimale service en bescherming in het geval dat uw 
debiteur tóch onverhoopt niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. 

TradeLiner biedt u ondersteuning op maat, ongeacht de levensfase waarin uw 
bedrijf kan verkeren. 

Enkele concrete voorbeelden van de mogelijk-
heden die TradeLiner u biedt:

 � Een gezonde debiteurenportefeuille
  De financiële situatie van uw debiteuren 

wordt continu gevolgd en geanalyseerd door 
de specialisten van Coface. Zodra de situatie 
wijzigt - positief of negatief - wordt u hier 
actief van op de hoogte gesteld. 

 � Incasso van onbetaalde facturen
  Dankzij het internationale netwerk van 

Coface zijn wij in staat om vanuit 48 landen 
uw onbetaalde factuur te incasseren.

 � Schade-uitkering: 
  Mocht uw onbetaalde factuur niet (volledig) 

te incasseren zi jn,  dan zal Coface u 
compenseren voor de schade die u lijdt als 
gevolg van deze onbetaalde factuur. 

VOLLE KRACHT VOORUIT – FOR TRADE! 

TradeLiner past zich proactief aan 
de ontwikkeling van uw bedrijf aan

Moet u een onverwachte en dringende 
order uitvoeren en heeft u geen 
tijd om dekking voor uw debiteur 
aan te vragen?  TradeLiner biedt 
mogelijkheden om met terugwerkende 
kracht dekking voor uw debiteuren 
vast te stellen.

Met uw TradeLiner polis kunt u  
bovendien kiezen om de schade-
uitkering voor onbetaalde vorderingen 
sneller dan gebruikelijk te ontvangen 
wanneer dat op enig moment voor u 
bruikbaar of wenselijk is. 

U betaalt pas premie nadat de zaken 
zijn gedaan. 



TradeLiner: dé complete kredietverzekering op maat

Keuze uit een uitgebreide reeks opties en diensten om de dekking uit te breiden en de 
kredietverzekering samen te stellen zoals u die nodig heeft.

OPTIES

Dekking van politiek risico Dekking van 
vooruitbetaling

Dekking van 
leververplichtingen

Dekking van schade door 
niet-betaling als gevolg van 
o.a. oorlog en beperkingen op 
valutatransfers.

Dekking van schade op vooruit-
betalingen die u aan leveranciers 
heeft gedaan.

Uitbreiding van de dekking tot 
orders die na een vermindering of 
intrekking van de kredietbeslissing 
moeten worden geleverd.

Dekking van 
natuurrampen TopLiner Eigen risico per 

verzekeringsperiode

Dekking van schade door 
onbetaalde vorderingen als 
gevolg van een natuurramp.

Aanvullende online dekking op 
debiteuren waarvoor u on-
voldoende kredietlimiet heeft 
ontvangen.

Bescherming van uw balans 
door uitsluitend dekking op 
vorderingen die het eigen  
risico overschrijden.

Betwiste vorderingen Dekking van 
fabricagerisico

Dekking van 
consignatieverkopen

Voorschot op schade-
uitkering en hulp bij het beheer 
van betwiste vorderingen.

Dekking van fabricage-
kosten wanneer de debiteur 
insolvent wordt voordat de 
goederen zijn geleverd.

Dekking van schade na ver-
koop van goederen vanaf de 
locatie van de afnemer.

Voor meer informatie 
over TradeLiner, ga naar
www.coface.nl

TradeLiner: een complete oplossing

� Dekking tegen insolventie van óf niet-betaling door klanten voor al uw verkopen op 
betalingskrediet

� Dekking op maat voor al uw klanten

� U bepaalt de reikwijdte van uw dekking

� Flexibiliteit in de betalingscondities die u uw klanten geeft

� Schade-uitkering tot 90% van uw verliezen

� Incassodiensten voor uw onbetaalde facturen



COFACE, BRANCH OFFICE IN NEDERLAND
Stadionstraat 20
4815 NG  Breda

T. +31 (0)76 573 71 71
E. info-netherlands@coface.com

U vindt ons op:

www.coface.nl
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