
DAS Factoring
Succes dankzij samenwerking

Sinds de start van DAS Factoring verloopt onze 

samenwerking erg soepel. Dit heeft inmiddels geleid tot 

meer dan 200 deals en uitbetalingen. Niet minder dan 80 

procent hiervan loopt nog steeds. In het afgelopen jaar 

werd de stijgende lijn doorgezet. In 2016 steeg de omzet 

uit het brokerkanaal met 30 procent. Onze succesvolle 

samenwerking kunnen we nu verder versterken.

Nieuwe funding line en lagere tarieven
Onze partner Bibby Financial Services heeft van 

HSBC een extra funding line gekregen voor de 

financiering van MKB’ers. Hierdoor kunnen wij grotere 

financieringsvraagstukken voor u oppakken tegen lagere 

tarieven!

 Extra commissie voor u! 
Om onze goede samenwerking te vieren  ontvangt u als 

broker bovendien € 500,- voor iedere klant die via u een 

Factoringovereenkomst sluit bij DAS*.  Deze actie 

geldt tot 1 december 2017!

 Tot 85%!

 Binnen 24 uur

 Sneller liquiditeit

 Actief in verschillende branches
 Specialist in uitzendbranche,  
       transport en groothandel

 Externe kredietverzekering mogelijk

 Volledig Recourse 

 CHOCCS (klanten mogen eigen   

 debiteuren beheer uitvoeren)

Uw voordelen op een rij

 Funding mogelijk tot 10mln

 Bankconcurrerende rente tarieven

 CHOCCS (klanten mogen eigen debiteuren   
 beheer uitvoeren)

 Euro, dollar en pond accounts mogelijk.

* De eenmalige uitkering van €500 is aanvullend op reeds bestaande afspraken 

 en overeenkomsten.

Ontvang

€ 500,-
commissie!

Per nieuwe DAS 
Factoring  klant*

Maatwerk voor uw klanten

Voorfinanciering

Branchespecialist

Maatwerk



Doet uw klant zaken in het buitenland?
Wijs uw klant op  de mogelijkheden van DAS Export 

Factoring! Juist als facturen de grens over gaan, biedt 

factoring veel voordelen. 

 Uw klant krijgt altijd meteen betaald  

 Uw klant hoeft nooit meer in het buitenland achter

 haar geld aan te gaan

 Is er sprake is van afwijkende valuta of wet- en  

 regelgeving? Uw klant heeft daar geen omkijken naar

Wij zijn DAS
Al ruim 50 jaar maakt DAS het recht toegankelijk voor 

iedereen. Sinds 2006 hebben we onze dienstverlening 

verbreed met credit management. Of u nu een aanvaring 

heeft met wanbetalers of op zoek bent naar extra 

werkkapitaal: DAS staat voor u klaar. Op verzekeringsbasis, 

met een abonnement of éénmalig voor een vast bedrag. Zo 

zorgen we ervoor dat u snel verder kunt. Met DAS Factoring 

kunnen uw klanten samenwerken met een betrouwbare 

partner en snel over hun geld beschikken.
Marktleider in Nederland 
Als marktleider in Nederland biedt 

DAS als enige bedrijf vrijwel alle 

creditmanagementoplossingen onder 

één dak. We bieden u de vereiste 

continuïteit voor de lange termijn.

Kiest u voor DAS Factoring, dan krijgt u  toegang tot het 

wereldwijde netwerk van Bibby Financial Services, met 50 

kantoren verdeeld over 16 landen, met kennis van de lokale 

markt en lokale wetgeving. Zo kunt u zorgeloos zaken doen.

Bel met 088 3279 800 (ma t/m vr van 08.30 tot 17.00 uur)

Mail naar dasfactoring@das.nl

Kijk op www.das.nl/factoring

Meer weten over DAS Factoring?


