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TRAINING
KREDIETANALYSE EN KREDIETACCEPTATIE

Deze ééndaagse training is gericht op het inschatten én beperken van kredietrisico’s. 
Leer onder andere hoe een klantacceptatiebeleid opgezet en bijgestuurd dient te worden 
door middel van essentiële kernpunten.

Deze training is er voor iedereen die zich afvraagt: welke bedrijfsrisico’s ben ik bereid te 
nemen? Leveren we op factuur of worden wij liever vooruit betaald? Wat is de financiële 
situatie van mijn prospect en/of klant? En welke consequenties heeft dit voor de 
handelsrelatie met mijn klant?

Trainingsdag
10.00 uur - 16.00 uur

Klanten: € 495,- exclusief BTW
Niet-klanten: € 595,- exclusief BTW

Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam

Wat leer je?

•	 Deskundig	financiële	jaarrekeningen	te	analyseren
•	 Belangrijke	aspecten	bij	het	bepalen	en	berekenen	van	 		 	
	 kredietlimieten
•	 Gangbare	bedrijfseconomische	ratio’s	te	gebruiken	
•	 Belangrijke	kernpunten	bij	het	opzetten	van	een		 	 	 	
	 klantacceptatiebeleid



Bijkomende	facetten/onderwerpen	

• Marktanalyse
• Kredietwaardigheidsanalyse
• Opstellen marketing- en verkoopstrategie
• In kaart brengen van bedrijfshiërarchie
• Communicatie met sales
• Key Performance Indicators

ONDERWERPEN DIE O.A. WORDEN BESPROKEN

Handige	cijfers	en	berekeningen	
(o.a.	onderstaande	voorbeelden)

• Financiële ratioscore ’s
• Rentabiliteit
• Handelskredietlimiet

Voorbeelden	en	oefeningen

• Kredietbeleid opzetten
• Kredietanalyse aan de hand   
 van 5C methode
• Informatiebeoordeling
• Berekenen van liquiditeit

Uitvoeren	verschillende	business	cases

• Opdracht: voorbeeld case
• Kredietbeleid opstellen



KNOWINGO

Onze trainingen zijn uitgebreid met Knowingo. Met 
behulp van een interactief en slim leerplatform (onder 
andere bestaande uit een app) krijg je voorafgaande 
aan én na afloop van de training, toegang tot de app 
om de opgedane kennis te blijven toetsen.

Voordelen training BVCM

•	 Kleinere	groepen
•	 Alle	trainingen	zijn	gericht	op	persoonlijke	ontwikkeling
•	 De	opdrachten	en	rollenspellen	zijn	gebaseerd	op	de	eigen		 	
	 praktijk	 	
•	 De	trainers	delen	actief	kennis	en	ervaringen	met	de	cursisten	en		
	 geven	de	deelnemers	concrete	doelstellingen	mee

DE TRAINING IS INCLUSIEF

• Trainingsmaterialen, syllabus en Knowingo
• Cursisten ontvangen na afloop van de training  
 een ondertekend certificaat 
• Lunch, warme en koude dranken
• Gratis parkeren voor de deur

Hessenbergweg 83 | 1101 CX Amsterdam | info@bvcm.nl | +31 (0)20-3460746 | www.bvcm.nl

Andere trainingen volgen?

Cijfers	&	KPI’s	voor	effectief	debiteurenbeheer

Gespreks-	en	onderhandelingstechnieken

Juridische	aspecten	van	debiteurenbeheer

Telefonisch	Incasseren

Klik op het icoon
om u in te schrijven

https://www.bvcm.nl/nl/knowingo/
mailto:info%40bvcm.nl?subject=
https://bvcm.activehosted.com/f/8
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