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Dankzij de D&B Betalingsscore kunt u negatieve trends
tijdig herkennen en de nodige preventieve maatregelen
nemen om dubieuze vorderingen en cashflow proble
men te minimaliseren.
De analyse van duizenden faillissementen in verschil
lende landen toont een duidelijk verband tussen het
risico dat een bedrijf loopt failliet te gaan en de D&B
Betalingsscore.
Het gemiddeld risicopeil is het punt waarop, bij een ge
geven Betalingsscore, het aantal bedrijven dat failliet
gaat gelijk is aan het aantal dat blijft draaien.
Doorgaans stemt het gemiddeld risico overeen met
een D&B Betalingsscore van 60. Wanneer de score
onder de 44 zakt, stijgt het risicopeil aanzienlijk, terwijl
een score van meer dan 70 een minimaal risico ver
tegenwoordigt.
U vindt de D&B Betalingsscore in:
 het Uitgebreid Informatierapport
 het Handelsinformatierapport
 het Kredietkontrolerapport (Nederland) /
Compact Rapport (België)
 A la Carte (module D en G - Nederland /
module D en H - België)
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anticiperend
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80

geregeld

70

vertraagd tot 15
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vertraagd tot 20
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vertraagd tot 90

20

vertraagd tot 120

Deze tabel is de sleutel tot de
D&B Betalingsscore en de
betalingsgewoonten.
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