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“Tegenwoordig kunnen de expediteurs
bij ons op kantoor geen nieuwe relaties
aanmaken in ons systeem voordat de
financiële administratie dit bedrijf heeft
gecontroleerd bij Creditsafe.”

www.creditsafe.nl

UITDAGING VOOR DNA UNITED FORWARDERS

DNA United Forwarders is een middelgroot expeditiebedrijf dat transporten
vanuit de hele wereld regelt. Het expeditiebedrijf biedt een totaaloplossing aan
klanten in het MKB en verzorgt transport, inklaringen, trucking en warehousing.
Omdat het bedrijf internationale klanten heeft en over de hele wereld
samenwerkt met verschillende partijen, was het bedrijf zes jaar geleden op zoek
naar een oplossing om snel de kredietwaardigheid van bedrijven te controleren.

OPLOSSING VAN CREDITSAFE
De transportbranche heeft het in de afgelopen jaren zeer zwaar gehad tijdens
de economische recessie. Voor DNA United Forwarders werd het daarom steeds
belangrijker om een risicoregister aan te leggen. Frans Legen, Boekhouding
en Office Manager/ICT van DNA United Forwarders, legt uit: “Wanneer vroeger
een vrachtwagen ergens klaar was na een levering en je kreeg een nieuwe
lading aangeboden door een onbekende partij, dan was het gewoon laden
en rijden. Tegenwoordig komt dit niet meer voor. De expediteurs bij ons op
kantoor kunnen namelijk geen nieuwe relatie meer aanmaken in ons systeem
voordat de financiële administratie de kredietwaardigheid van dit bedrijf heeft
gecontroleerd bij Creditsafe. Wanneer een bedrijf dan geen limiet krijgt dan
gaan we dat verder uitzoeken. Het is dan heel fijn samenwerken met Creditsafe
omdat het een hele enthousiaste en frisse club is en je altijd snel antwoord
krijgt.”

WAAROM RAADT U ANDERE BEDRIJVEN HET GEBRUIK VAN CREDITSAFE AAN?
“Met internationale klanten kan het soms heel lastig zijn als je achter je geld aan moet. Het is daarom
van essentieel belang om een risicoregister aan te maken voor klanten en relaties en te zorgen dat
deze up-to-date blijft. Met de oplossingen en alert systemen van Creditsafe gaat dit heel eenvoudig.”
Frans Legen, van DNA United Forwarders, 2014

www.creditsafe.nl

