
 

 

Online Handelsinformatie opvragen bij iQOUNT 

‘Binnenkort ook binnen iQOUNT – Online’ 

De financiële positie van uw prospect checken voordat u aan hem of haar levert? 

Het is nu mogelijk bij iQOUNT! In samenwerking met IMNederland leveren wij nu online 

handelsinformatie. 

In de huidige economische tijd is het niet meer verantwoord om zaken te doen zonder 

financiële kennis van uw prospect. Vandaar dat wij besloten hebben om een extra service te 

leveren aan u. 

Onze Krediet Informatie wordt geleverd door IMNederland, een credit management 

organisatie met een ISO-certificering. IMNederland staat voor kwaliteit en dat is terug te zien 

aan de enorme database met informatie. U heeft direct de beschikking over financiële data 

van ruim 1,6 miljoen Nederlandse bedrijven. Deze kennis is volledig geautomatiseerd zodat u 

op elk moment van de dag met de meest recente krediet informatie, zaken kunt doen.  

Naast dat wij bedrijfsinformatie over Nederlandse bedrijven leveren, kunt u ook voor bijna al 

uw Europese prospects en klanten bij ons terecht. Voor de landen België, Duitsland, 

Frankrijk Verenigd Koningrijk, Ierland, Zweden en Finland is uw investering ook geen cent 

hoger.  

Kredietrapportages via iQOUNT bevatten standaard: 

-         Kredietscore en limiet 

-         Bedrijfsinformatie 

-         Jaarverslagen voor 3 jaar 

-         Ratios 

- Scoreverhouding branche / bevraagde 

-         Informatie over bestuurders 

-         Concernrelaties met kredietwaardigheid. 



 
De Kredietrapportages zijn betaalbare, uitgebreide kwaliteitsrapportages. Die u helpen om 

een gefundeerde zakelijke beslissing te kunnen maken. U heeft uitgebreide rapporten, met 

de meest actuele informatie die er is. Zonder contract verplichtingen! 

 

 

Wat zeggen IMNederland klanten? 

• "Eindelijk een duidelijk rapport voor een schappelijke prijs"  

• "Mijn jaarrapport was al verwerkt terwijl ik niet eens wist dat het al door mijn 

accountant gedeponeerd was."  

• "Dat ene rapport waarschuwde mij voor een domper van duizenden Euro’s. 

Achteraf terecht. Blij dat ik toen niet op krediet ben doorgegaan met leveren."  

• "Ik begon meteen de bedrijven van mijn kennissen te checken en was tot drie maal 

toe onaangenaam verrast. We hebben er bij sales meteen een item van gemaakt 

want het is me wel duidelijk geworden dat het niet altijd is wat het lijkt."  

• “Wij zijn sterk afhankelijk van onze leveranciers en dankzij het rapport hebben 

wij een goed risicoprofiel kunnen inrichten.” 

Als eerste in Gelderland mag iQOUNT u deze rapporten aanbieden. Voor slecht €25,- per 

rapport! Neem nu de proef op de som en vraag uw rapportages aan via onze online helpdesk 

of via iQOUNT – Online. 


