TRAINING
Debiteurenbeheerder
3 dagen
Start Wo, Do of Vr
9.30 – 16.00

€ 1.385 p.p.
Excl. BTW

HBO Werk- &
Denkniveau

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

Nu ook online mogelijk: Virtual Classroom!
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TRAINING
Debiteurenbeheerder
De training debiteurenbeheerder richt zich op het operationele debiteurenbeheer
beleid: het inrichten van tijdschema’s met acties op basis van de doelstellingen van het
bedrijf. Hoe stel je meetbare doelstellingen op en hoe realiseer je die met je afdeling.
Naast praktische elementen is deze training vooral actieplan georiënteerd. Wat wil je
bereiken, hoe stel je prioriteiten vast, kenmerken en voordelen van verschillende
wijzen van aanmanen, communicatie en onderhandelen.

3 dagen
Start Wo, Do of Vr
9.30 – 16.00

De deelnemers krijgen in deze 3-daagse training een verdieping van hun dagelijkse
werkzaamheden of een vliegende start waarbij mensen getraind starten (gereed om
daarna ervaring op te doen).

€ 1.385 p.p.
Excl. BTW

Onderwerpen

✓ Dag 1
• Koopovereenkomst & Algemene Voorwaarden
• Acceptatiebeleid & procedures - hoe ga je hier mee om?
• Risicoanalyse nieuwe klanten & kredietbeoordeling
• Acceptatie Checklist & Dossiervorming
✓ Dag 2
• Vereisten voor een factuur
• Klantanalyse
• Prioriteiten Stellen / Time Management
• Meten kredietbeleid / DSO / Marges
✓ Dag 3
• Incassobeleid & procedures – hoe ga je hier mee om?
• Incasso: zelf of uitbesteden?
• Aanmanen, On-hold & Incassodossiers
• Incasso Tips, Wet Incasso Kosten & Voorbeeldbrieven
Schrijf je nu in!

info@inputsupport.nl

HBO Werk- &
Denkniveau

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

015 3801410

www.inputsupport.nl/inschrijven

Het tarief is exclusief BTW en reiskosten a € 0,19 per gereden kilometer.
Alle trainingsmaterialen en syllabus zijn inbegrepen.
Inclusief: cursisten ontvangen na afloop een ingelijst certificaat.
Voor trainingen in Nootdorp: Inclusief lunch, koffie/thee en water en gratis parkeren voor de deur.

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

