Word sneller betaald!
Wanneer u voor uw leveringen factureert maakt u ook late betalingen mee!
Door late betalingen kan uw bedrijf in moeilijkheden komen.
Zij kosten uw bedrijf hoe dan ook tijd en geld, en dat is allemaal heel vervelend.
De kosten van facturenbeheer zitten vaak verborgen.
Bijvoorbeeld in de uren die worden besteed aan:
• Het bijhouden van openstaande posten.
• Het sturen van facturen, herinneringen en aanmaningen.
• De voorbereiding op en het nabellen met debiteuren.
Maar wist u dat u aanzienlijk kunt besparen op de kosten van facturenbeheer?
Facturenbeheerders (The Invoice Managers) maken de kosten van facturenbeheer inzichtelijk en beheersbaar!
Met Facturenbeheerders
4 wordt u sneller betaald;
4 verhoogt u de liquiditeit van uw onderneming;
4 beperkt u de ﬁnanciële risico’s;
4 realiseert u meer arbeidsvreugde;
4 bouwt u aan een professioneel imago;
4 en bespaart u op de kosten van facturenbeheer.
Facturenbeheerders powered by CashﬂowByWeb®
• versturen uw factuur digitaal en vragen om de aanvaarding van deze factuur;
• communiceren interactief met uw debiteuren over de factuur;
• behandelen elke factuur afzonderlijk;
• zorgen ervoor dat betalingen op uw bankrekening komen en niet op die van een derde;
• versturen automatisch herinneringen en aanmaningen, ook digitaal;
• beschermen uw bedrijf en verhogen over tijd de waarde van uw onderneming;
• zorgen ervoor dat u tijd krijgt om te ondernemen;
• en dat iedereen in uw bedrijf zich weer richt op haar of zijn kerntaak;
• werken met een veilig maar eenvoudig online systeem;
• bouwen gedurende het beheerproces automatisch aan een digitaal juridisch dossier.
Wat wordt er nog van u verwacht tijdens de samenwerking met Facturenbeheerders?
• U maakt alle gegevens van uw debiteuren digitaal beschikbaar, zodat dat ze gemakkelijk kunnen worden
ingelezen in CashﬂowByWeb®.
• U voert nieuwe facturen in, en ook de (deel)betalingen van die facturen.
• Indien gewenst, kunnen Facturenbeheerders u ondersteunen wanneer er telefonisch contact moet worden
onderhouden met debiteuren. Dit wordt op uiterst professionele en klantvriendelijke wijze uitgevoerd.
• Is een debiteur uiteindelijk niet genegen te betalen, dan kunt u besluiten een incasso-specialist in te huren.
Facturenbeheerders kunnen u begeleiden in dit proces.
• U kunt uw resterende werk in grote mate verlichten met de installatie van een koppeling tussen uw
boekhoudpakket en CashﬂowByWeb®. Facturenbeheerders voorzien u graag van meer informatie en een offerte.
Hoe kunt u proﬁteren van deze dienstverlening?
Neem contact met ons op en laat u voorlichten over uw besparingsmogelijkheden.
U kunt ons telefonisch bereiken op +32 3 289 69 60 en per e-mail info@cashﬂowbyweb.eu
www.TheInvoiceManagers.eu

