Ontworpen voor snelle financiering

Veilige financiering om uw bedrijf te laten
groeien door uw openstaande facturen
onmiddelijk om te zetten naar cash.

Izola Factor is er speciaal voor bedrijven die
werken volgens het Business-to-Business (B2B)
en Business-to-Government (B2G) principe.
Deze oplossing is vooral geschikt voor bloeiende kleine
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die onvoldoende
cashflow hebben, wat hun vermogen om efficiënt
te werken en hun groeiambities kan vertragen.
Met Izola Factor kunt u uw werknemers en
leveranciers sneller betalen, maar ook investeren
in uw bedrijfsactiviteiten en groei, zonder te
hoeven wachten tot uw klanten betalen.
Dit is dé oplossing om uw cashflow te stabiliseren en
het potentieel van uw bedrijf ten volle te benutten.

Wat is factoring?

Is factoring een goede optie voor mijn bedrijf?

Factoring is een financieringsmethode
waarmee bedrijven zoals het uwe hun
vorderingen kunnen verkopen en hun
cashflow kunnen verbeteren. Uw bedrijf heeft
doorgaans binnen de 24 uur na het uploaden
van de facturen op onze portaalsite toegang
tot de beschikbare fondsen.

Kleine tot middelgrote bedrijven staan voor
verschillende uitdagingen, vooral als hun focus op
groei ligt.

Hoe werkt het?
Eenvoudig uitgelegd: uw facturen worden een
troef die u kunt uitspelen. Factoringbedrijven,
zoals Izola Factor, kopen uw facturen en
betalen ze voordat de betalingstermijn met
uw klant verloopt.

Zijn onderstaande uitdagingen u niet vreemd? Dan
is factoring vast een oplossing.
1. Uw bedrijf groeit snel en u hebt onmiddellijk
werkkapitaal nodig om de vraag bij te houden.
2. Uw klanten betalen wel, maar nooit zo snel
als u wilt.
3. Klanten achterna jagen voor betaling kost te
veel van uw tijd. U zou dit liever besteden aan
het winnen van nieuwe klanten.
4. U hebt enige flexibiliteit nodig en wilt niet
voor blok gezet worden door leningen en
rode cijfers.
5. De concurrentie groeit in uw branche en
investeren in betere technologie en apparatuur
is cruciaal voor de groeistrategie van uw bedrijf.

Factoring is een goed
alternatief voor de
meer traditionele
financieringsoplossingen
en wel hierom:
Snel beslissen, snel voorstel
Hoe sneller u ons de benodigde informatie kunt
verstrekken, hoe sneller we kunnen bekijken of uw
bedrijf geschikt is en u ons voorstel kunnen sturen.

Eén vergoeding
Wij bieden u een op maat gemaakt
voorstel aan dat door u wordt goedgekeurd
vooraleer er iets getekend wordt

Tot 90% uitbetaald
Van zodra u ons de factuur opstuurt, zorgen
wij ervoor dat 90% van de factuurwaarde
in een tijdspanne van één werkdag op uw
rekening staat. U ontvangt de overige 10%
eens uw klant ons betaald heeft.

Voor de volle 100% beschermd
Izola Factor biedt factoring zonder verhaal aan. Dit
betekent dat wij het volledige risico op ons nemen
in geval van wanbetaling door faillisement.

In minder dan 10 dagen aan boord
Het toegewijde Izola Factor-team loodst u in minder
dan 10 werkdagen van aanvraag naar goedkeuring.

Geen verborgen kosten
Wij bieden u één factoringvergoeding,
die al onze diensten dekt.

Persoonlijk contact
We gaan prat op langetermijnrelaties
met onze klanten.

Professionele schuldinning
Met meer dan 24 jaar ervaring in schuldinning
of incasso, weet ons meertalige team precies
hoe het uw klanten moet benaderen.

Lid van een sterke groep
Izola Bank is volledig in handen van de Van
Marcke Group, een succesvol familiebedrijf
en leider in de distributie van sanitaire en
centrale verwarmingsapparatuur.

Wij helpen uw bedrijf sneller en
gemakkelijker aan financiering.
Voor meer informatie, bezoek onze website
of e-mail ons op support@izolabank.com

www.izolabank.com

We zijn een online bank die sinds 1994 succesvol wordt gerund vanuit Malta en daarmee reeds
25 jaar bekwaam is in het verlenen van bankdiensten. Onze klanten bevelen ons aan voor onze
persoonlijke service en onze beschikbaarheid om hen te helpen.
Wij zijn groot genoeg om uw groei te ondersteunen, klein genoeg om te beseffen dat
klantenservice om echte mensen draait, en hebben voldoende ervaring in uw sector om uw
financiële behoeften te begrijpen en u de juiste oplossing aan te bieden.
Hoofdzetel: Izola Bank p.l.c., 53/58 East Street, Valletta, VLT 1251, Malta.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Izola Bank beschikt over een banklicentie, gemachtigd door het MFSA
(Malta Financial Services Authority) in het kader van de Bankwet, 1994 (hoofdstuk 371 van de Maltese Wet).

