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Op zeker zaken doen 
Ook voor een debiteurenverzekering is Rabobank uw zakenpartner 
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Kracht van verbinden
Rabobank Vallei en Rijn maakt als coö-
peratieve bank deel uit van de Rabobank 
Groep, waartoe dochterondernemingen 
als Interpolis, Schretlen (vermogensbe-
heer) en Rembrandt Fusies & Overna-
mes ook toe behoren. Erik: “Op het ge-
bied van zakelijke verzekeringen maken 
we dus graag gebruik van de producten 
en diensten van Interpolis. Zij zijn dan 
ook onze preffered supplier. De vraag 
naar een debiteurenverzekering neemt in 
deze tijd alleen maar toe. En dat is be-
grijpelijk, omdat betalingen achterblij-
ven of helemaal niet gedaan worden. 
Natuurlijk, ondernemen betekent risico 
nemen, maar er zijn altijd facturen die je 
als ondernemer wilt verzekeren. Maar 
daarbij wil je niet de volledige omzet 
verzekeren. Je wilt de keuze hebben in 
wát je verzekert. En niet onbelangrijk: 
het screenen van een debiteur. Om bij 
deze behoefte van ondernemers aan te 
sluiten heeft Rabobank Vallei en Rijn de 
Interpolis Transactie Garant Service. 
Voor alle ondernemers die leveren op 
krediet aan zakelijke afnemers.

Interpolis Transactie 
Garant Service: 
laagdrempelig en fl exibel
Belangrijk kenmerk is de laagdrempe-
ligheid en fl exibiliteit van deze debi-

teurenverzekering. De verzekering kunt 
u simpel online afsluiten via www.rabo-
bank.nl/bedrijven. De Interpolis Trans-
actie Garant Service geeft een fl exibele 
aanvulling op uw debiteurenbeheer. 
“Met een abonnement op deze service 
heeft u via ons online systeem toegang 
tot verschillende diensten. U kunt de 
diensten zelf bepalen. Het screenen van 
een debiteur gaat heel eenvoudig. U 
heeft namelijk toegang tot een database 
met meer dan 45 miljoen bedrijven! Dit 

dankzij de samenwerking met Euler 
Hermes, de grootste kredietverzekeraar 
ter wereld. Voor een levering vraagt u 
een beoordeling van de debiteur. We be-
oordelen de aanvraag en geven online 
een kredietadvies. Deze is een jaar gel-
dig en wordt doorlopend geanalyseerd. 
Is het een positief kredietadvies, dan 
kunt u deze omzetten in een factuurver-
zekering. U kunt vervolgens met een 
gerust hart zaken doen. Als de betaling 
daarna uitblijft, dan draagt u de vorde-

ring ter incasso aan Interpolis over. Bin-
nen 180 dagen na vervaldag van de ver-
zekerde factuur bent u verzekerd van 
uw geld. Het abonnement voor Transac-
tie Garant Service kost € 195,- per jaar. 
Hierbij krijgt u zonder extra kosten drie 
kredietadviezen. Daarnaast betaalt u al-
leen voor de diensten die u afneemt”, 
aldus Erik Plate.

Samen bereik je meer
Juist in deze tijd laat de Rabobank haar 
onderscheidend vermogen zien én haar 
kracht. Erik: “We zijn een coöperatieve 
bank met als doel om tevreden klanten 
te hebben. We hebben immers geen aan-
deelhouders die streven naar winstmaxi-
malisatie. We hebben in onze ruim 
100-jarige historie laten zien dat je sa-
men meer bereikt. Het aanbieden van 
deze debiteurenverzekering om onder-
nemers verder te brengen, is daar een 
bewijs van. Zeker weten!” 

Wilt u meer hierover weten, kijk dan 
op www.rabobank.nl/bedrijven of bel 
Rabobank Vallei en Rijn (0318) 660 664.

'De Interpolis Transactie 
Garant Service, geeft 

ondernemers zekerheid 
én fl exibiliteit'

In economisch zware tijden is het belangrijk om voor zekerheid te 
gaan. Zeker als ondernemer wilt u risico’s zo veel mogelijk beheer-
sen. In sommige gevallen kan één mislukte opdracht het verschil 
maken tussen een goed en een slecht jaar. Met de Rabobank kiest 
u voor een solide en betrouwbare zakenpartner. Een gesprek met 
Erik Plate, senior specialist Zakelijke Verzekeringen bij Rabobank 
Vallei en Rijn. “De Interpolis Transactie Garant Service, geeft on-
dernemers zekerheid én fl exibiliteit. In deze tijd een uitkomst.”

Erik Plate, senior specialist Zakelijke 
Verzekeringen bij Rabobank Vallei en Rijn
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