
DE SLIMSTE ROUTE 
NAAR SOLIDE FINANCIËLE 
RESULTATEN 



FGHS EN XOLV: EEN WINNENDE COMBINATIE

De FGHS heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Xolv Financial Support. Xolv 

ondersteunt ondernemingen met maatwerkoplossingen op het gebied van kredietverzekering, 

debiteurenbeheer en alternatieve financieringsoplossingen (o.a. factoring). Die zorgen 

ervoor dat uw financiële risico’s afnemen en dat uw werkkapitaal toeneemt. Zodat u 

zonder zorgen kunt ondernemen en groeien. Juist ook voor bedrijven in de sportbranche 

heeft Xolv samen met FGHS Trade & Finance maatwerkoplossingen ontwikkeld op het 

gebied van kredietverzekering en werkkapitaalfinanciering.

KREDIETVERZEKERING:  
MINDER RISICO’S, BETERE RESULTATEN

Ondernemersrisico’s kunnen voor een deel worden 

afgedekt met een kredietverzekering. Die risico’s zijn 

bijvoorbeeld debiteurenverliezen door faillissementen 

en non-betaling. Maar ook zaken als fabricage- en 

contractrisico’s en deviezenproblemen. Het afdekken 

van al deze risico›s is van groot belang voor een solide 

bedrijfsvoering.

Elke vooraanstaande kredietverzekeraar beschikt 

over een database met actuele financiële data 

van ondernemingen wereldwijd. Meer dan welk 

informatiebureau dan ook. Daarmee kan de 

kredietwaardigheid van beoogde én bestaande 

afnemers worden getoetst, zodat u niet voor 

onaangename verrassingen komt te staan. Als een 

klant desondanks na levering niet kan of wil betalen, 

achterhalen wij voor u de reden.  

Uiteraard wordt vervolgens gezocht naar een ‹soepele› 

oplossing, maar als die niet mogelijk blijkt, kan 

wereldwijd een incassotraject in gang gezet worden. 

Als uw klant uiteindelijk niet kan betalen of failliet 

gaat, keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit. 

Daarmee is de continuïteit van uw onderneming altijd 

gewaarborgd. Gezien het groot aantal faillissementen in 

de retailsector geen overbodige luxe.

Voordelen kredietverzekering:

•  Permanente informatie over de kredietwaardigheid 

van uw afnemers.

•  Ondersteuning bij het incasseren van uw vorderingen 

wereldwijd.

•  Snelle uitkering bij faillissementen of non-betaling.



Veel ondernemingen hebben externe financiers nodig 

om over voldoende werkkapitaal te beschikken. Omdat 

banken zich zeer terughoudend opstellen bij het 

verstrekken van financieringen, zijn er veel alternatieve 

financieringsvormen ontstaan.

Met een op maat gesneden financiering kunt u doen 

waar u goed in bent: ondernemen. Xolv helpt u bij het 

opzetten van uw optimale financieringsmix, waaronder 

een inkoop-voorraad- en debiteurenfinancieringspro-

gramma. Daarmee bent u verzekerd van een volledige 

financieringsoplossing, van order, productie en 

uitlevering tot aan betaling. 

Voordelen van factoring:

• Hogere en flexibelere financiering dan uw traditionele 

bankfinanciering.

• Financiering groeit mee met de groei van uw 

onderneming. 

• Binnen 24 uur na facturatie beschikking over uw geld.

WERKKAPITAALFINANCIERING:  
MEER WINSTKANSEN



Wilt u meer weten over de voor de FGHS ontwikkelde 

financiële producten, neem dan vrijblijvend contact op 

met de specialisten van Xolv.

U GAAT TOCH OOK VOOR DE WINST?

Xolv Financial Support

T 073 820 0295

E info@xolv.nl

www.xolv.nl

FGHS

Sports Business Center

Plesmanstraat 1

3833 LA Leusden

T 033 434 3580

E info@fghs.nl

www.fghs.nl


