TRAINING

Kredietacceptatie
1 dag
Wo / Do / Vr
9.30 – 16.00

€ 485 p.p.
Excl. BTW

HBO Werk- &
Denkniveau

* Virtual classroom
* Ons kantoor
* Jouw werklocatie
* Locatie in overleg

Nu ook online mogelijk: Virtual Classroom!
www.inputsupport.nl - © Input Support 2020

TRAINING

Kredietacceptatie
Deze ééndaagse training is gericht op het vaststellen en monitoren van kredietlimieten. Een
kredietlimiet is een bedrag (ook wel een grens) tot waarmee je op krediet zakendoet met nieuwe
of bestaande klanten. De limiet kan vaak intern en/of extern worden vastgesteld.

1 dag
Wo / Do / Vr
9.30 – 16.00

Zaken doen maar ook het beheersen van risico’s. Het analyseren van de debiteuren en het nemen
van beslissingen op basis van de aanwezige gegevens. Deze training geeft de deelnemers een
goed inzicht in belangrijke financiële gegevens en hoe je op basis van deze gegevens
kredietlimieten vaststelt. Maar ook leer je waarom bepaalde limieten zo zijn vastgesteld.

Na de training
Na deze training heb je een goed inzicht in de activiteiten die moeten plaatsvinden om succesvol
te zijn binnen een afdeling debiteurenbeheer of creditmanagement. Je bent na de training in
staat om een balans en een winst-verliesrekening te lezen en te begrijpen en kredietlimieten op
te stellen op basis van de diverse informatiebronnen.

€ 485 p.p.
Excl. BTW

Onderwerpen

✓ Theorie en omgaan met financiële gegevens
• Kredietrapporten
• Jaarrekening, balans, winst & verliesrekening
• Overige interne en externe bronnen en kengetallen/ratio’s
✓ Vaststellen / monitoren kredietlimieten
• SWOT-analyse van een debiteur en het belang van tijdige betalingen
• Beoordelen van kredietwaardigheid met de 5C-methode
• Hoe stel ik een kredietlimiet vast?
• Kritische Prestatie Indicatoren - KPI’s
• Taken en succesfactoren debiteurenbeheerder
✓ Voorbeelden en oefeningen
• Kredietlimieten vaststellen
• Debiteurenbeheer KPI’s berekenen
• Financiële ratio’s berekenen
• Balansgegevens analyseren – wat is de beste balans?
Inclusief

•
•
•

Trainingsmaterialen en syllabus.
Cursisten ontvangen na afloop een ingelijst certificaat.
Voor trainingen in Nootdorp: lunch, koffie/thee/water en gratis parkeren voor de deur.

Exclusief

•

Het tarief is exclusief BTW en reiskosten a € 0,19 per gereden kilometer.

Schrijf je nu in!

info@inputsupport.nl

015 3801410

www.inputsupport.nl/inschrijven

HBO Werk- &
Denkniveau

* Virtual Classroom
* Ons kantoor
* Jouw werklocatie
* Locatie in overleg

Voordelen van Input Support

•
•
•
•

Kleine groepen: 1 tot 3 deelnemers
Een praktische en praktijkgerichte aanpak
Trainer(s) met veel vakkennis en jarenlange ervaring
Hoge waardering door cursisten op Springest.nl

Input Financiële Trainingen,
Persoonlijke Effectiviteitstrainingen,
Coaching & Financiële Workshops:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Training Balanslezen
Training Telefonisch Incasseren
Training Kredietacceptatie
Training Creditmanagement
Training Debiteurenbeheerder
Workshop Kredietverzekering
Workshop Debiteuren zijn ook klanten
Training Time Management
Training Assertiviteit
Training Omgaan met Klachten

Inschrijving en deelname aan onze trainingen geschied onder
de Input Support BV Leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze treft u aan op onze website: www.inputsupport.nl

Input Support BV
Hoefsmid 11
2631 RH Nootdorp
T 015 – 3801410
E info@inputsupport.nl

www.inputsupport.nl

