
Je klant in control 
met op tijd betaalde facturen

Als Debiteuren365.nl Certified Partner geef jij je klanten de controle over hun 
customer- en creditmanagement. Zo worden hun facturen sneller betaald, 
terwijl zij zich kunnen focussen op hun andere zaken.
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Als relatie van Debiteuren365.nl weet je als geen ander hoe goed het voelt om in 
control te zijn als het gaat om je debiteurenbeheer. Tevreden klanten en op tijd 
betaalde facturen zijn belangrijke voorwaarden voor succes in je onderneming. 
Met het Debiteuren365.nl Partner Programma geef je jouw klanten óók die 
controle. Met geautomatiseerd debiteurenbeheer en (pre)incasso mogelijkheden 
krijgen ze meer grip op hun klanten en hun cashflow.

Als Certified Partner bied je, naast je eigen dienstverlening, Debiteuren365.nl aan 
als compleet systeem voor customer- en creditmanagement. Jouw klanten 
gebruiken het systeem, automatiseren hun debiteurenbeheer en beheersen hun 
volledige order to cash cyclus in één systeem. 

Als partner profiteer je daarnaast van verschillende voordelen, zoals een eigen 
SLA, vaste contactpersoon én eigen helpdesktelefoonnummer. Daarnaast krijg je, 
op basis van de omzet via jouw klanten, maandelijks provisie. 

Maar jij bent niet alleen onze partner, wij zijn ook die van jou. Zo staan we jou én 
je klanten bij bij vraagstukken of wanneer er problemen zijn. Zo kunnen we altijd 
maatwerk leveren die jou en je klanten verder helpt. En als het nodig is, nemen 
wij het debiteurenbeheer met liefde over.

Als Certified Partner blijf je zelf verantwoordelijk voor je klanten. Jij bent hun vaste 
aanspreekpunt, ook als het gaat om ons systeem. En als er vragen zijn, dan zijn wij 
er weer voor jou! 

Introductie 

Debiteuren365.nl certified partner,
alleen maar voordelen: 

Vast aanspreekpunt

Hebben je klanten 
vragen? Dan 
kunnen ze gewoon 
terecht bij hun 
vertrouwde 
aanspreekpunt: jou!

Persoonlijk advies

Als Certified Partner 
adviseer je je klant 
zelf over het gebruik 
en de 
mogelijkheden van 
Debiteuren365.nl.

Service voor je 
klanten

Jij wilt je klanten het 
allerbeste bieden. 
Van automatisch 
debiteurenbeheer 
wordt iedereen 
beter.



Wat debiteuren365.nl jouw klanten biedt:

Maximaal overzicht met één 

systeem voor sales, 

debiteurenbeheer, 

klantenservice én after-sales. 

Helicopterview over de 

volledige ‘order to 

cashcyclus’ en eenvoudig 

bijsturen waar nodig. 

Alle data op één plek door 

koppelingen met 500+ 

boekhoudpakketten en 

informatiesystemen. 

Eenvoudig 

debiteurenbeheer 

uitbesteden aan specialisten 

met extra aandacht voor de 

kjklantrelatie.  

Het debiteurenbeheer 

automatiseren, profiteren 

van onze ‘slimme’ modules 

en tijd overhouden voor 

klanten. 



‘Wat ik zo fijn vind aan werken met
 Debiteuren365.nl is het persoonlijke 
aspect. De workflow is grotendeels 

geautomatiseerd, maar het beheer gaat 
heel persoonlijk. Onze klanten worden 

door een echt persoon te woord gestaan 
op een vriendelijke manier.’

‘De minnelijke wijze van contact met mijn 
cliënten gaf voor mij de doorslag. De 
cliënt die tijdelijk ‘omhoog’ zit, wordt 

begeleid in deelbetalingen en 
betaalafspraken. Altijd in ruggespraak 

met mij als opdrachtgever. Beschouw het 
als de “good cop / bad cop” relatie.’

Wat vinden 
onze klanten?

Meer verhalen van onze klanten lees je op: 
https://www.debiteuren365.nl/review/ 

Sjoerd Heijmans, Founder IBEO

Adam Kohen, Kohen Administraties



Extra voordelen 
voor jou als partner

Als onze partner sta je bij ons op 1. Zo profiteer je van 
hele korte lijnen. Jouw vaste contactpersoon kent jouw 
bedrijf en heeft aandacht voor jouw vragen en 
uitdagingen. Ervaar je problemen met het systeem, heb 
je vragen over updates of iets anders? Dan kun je 
terecht bij de helpdesk. Via het speciale 
partnertelefoonnummer ben je zó weer onderweg.

Jouw vaste contactpersoon kent jouw bedrijf én je klanten. 
Dat scheelt jouw veel tijd en energie. Wanneer ergens 
problemen ontstaan, komen we snel tot een oplossing. En als 
we ergens kansen zien, dan zorgen wij ervoor dat we die 
grijpen, samen met jou. Jij kunt erop vertrouwen dat je goed 
en snel wordt geholpen en precies weet waar je aan toe bent.

Wij passen onszelf en ons systeem graag aan aan jou en 
je klanten. Heb je speciale wensen die het werk voor jou 
of je klanten makkelijker maken? Dan geven we jou als 
partner korting op het uurtarief voor maatwerk. Zo 
helpen wij jou en jij ons, want wij kunnen zo ons 
systeem steeds verder ontwikkelen.

Als partner bieden we je een eigen SLA. We bespreken samen 
wat je nodig hebt en welke kwaliteitseisen er zijn. Ook leggen 
we vast wat we doen wanneer de kwaliteit niet is zoals je het 
verwacht en welke kosten daaraan verbonden zijn. Zo weet je 
precies wat je van ons mag verwachten.



Geef je klanten controle over hun 
customer- en creditmanagement 

Maatwerk voor jou 
en je klanten

Je klanten zijn van levensbelang 
en daarom helpen we je graag ze 
tevreden te houden.

Zonder klanten geen business. 
Daarom zijn customer- en 
creditmanagement zo belangrijk. 
Eén fout kan er al voor zorgen dat 
een ontevreden klant wegloopt. 
En er zijn 12 positieve ervaringen 
nodig om die ene fout te 
herstellen. Debiteuren365.nl helpt 
je die fout te voorkomen en de 
verwachten van je klanten te 
overtreffen. Oh en je cashflow 
onder controle te houden! 

In ons systeem meet je het 
betalingsgedrag van je klanten, 
voorspel je risico’s rondom 
betalingen en stroomlijn je het 
traject van factuur tot betaling. 
Overzichtelijke rapportages geven 
je real time inzicht in het 
betalingsgedrag van je klanten. 
Zo kun je snel schakelen wanneer 
ergens iets blijft hangen. Wanneer 
klanten ontevreden zijn, is het 
zaak om hier snel en adequaat op 
in te springen. Zo zal je klant met 
een goed gevoel tóch die factuur 
betalen.

En kom je er echt niet uit of heb je 
te weinig tijd om je klant 
adequaat te kunnen helpen na 
het afnemen van jouw product of 
dienst? Dan staan onze 
specialisten klaar om je het uit 
handen te nemen. Alles voor 
tevreden klanten.
 

Wat wij doen 

Debiteuren365.nl geeft je een 
helicopterview over de volledige order 
to cash cyclus. Hierdoor kun je 
knelpunten snel signaleren en 
eenvoudig bijsturen. Wanneer klanten 
niet tevreden zijn, kun je snel 
schakelen. Dat zorgt ervoor dat ze zich 
gerespecteerd en gehoord voelen. En 
zoals wij altijd zeggen:

Tevreden klanten 
betalen sneller 

Ons systeem maakt het mogelijk 
grote stappen te maken in het Know 
Your Customer proces. Wanneer jij je 
klant kent, kun je je bedrijfsvoering 
beter afstemmen op de klant. Om jezelf 
te beschermen of om je klant beter van 
dienst te kunnen zijn. Onze 
koppelingen met Graydon en de KvK 
geven je inzicht in alle belangrijke 
informatie over je klant. 

Dat deze informatietechnologie en 
automatisering ondernemen 
makkelijker én leuker maken, dat wist 
je al. Maar nu je dit ook aan je klanten 
kunt bieden, wordt iedereen er beter 
van. Als Certified Partner van 
Debiteuren365.nl zetten jij én je 
klanten een stap vooruit op het gebied 
van customer- en creditmanagement.

Meer weten over KYC? Download onze 
Whitepaper!



Provisie voor partners
Debiteuren365.nl levert en implementeert het systeem én factureert rechtstreeks aan 

jouw klant. Op basis van onze maandelijkse omzet* van jouw klanten, exclusief de 
implementatiekosten, ontvang je als partner iedere maand provisie. 

De provisie is op basis van een getekende 
partnerovereenkomst. Voorwaarde voor het aangaan van 
de partnerovereenkomst is dat je zelf ook gebruik maakt 

van Debiteuren365.nl. Aan de staffels hierboven kun je 
geen rechten ontlenen.

* Dit gaat om de omzet minus variabele kosten. We hebben het 
hier alleen over de maandelijkse abonnementskosten.

Omzet < €1.500 per maand

Omzet €1.500 - €3.000 per maand

Omzet €3.000 - €6.000 per maand

Omzet > €6.000 per maand

2,5%

10%

12,5%

15%

Omzet < €750 per maand 0%



Pakketten van Debiteuren365.nl
voor uw klanten

Voor meer informatie over de pakketten: bel naar 088-0085200 of mail naar 
sales@debiteuren365.nl



Word Debiteuren365.nl Certified Partner en profiteer van handige services én een 
aantrekkelijke provisie. Bovendien breid je je eigen services uit, door een compleet systeem 
voor customer- en creditmanagement aan te bieden. 

Je klanten kunnen hun debiteurenbeheer automatiseren en hebben zo het hele proces 
rondom hun klanten onder controle. Tegelijkertijd hebben ze hun cashflow op orde én hun 
handen vrij om te ondernemen. En daar profiteer jij ook weer van! 

Voor meer informatie mail of bel naar 
sales@debiteuren365.nl of 088-0085200

www.debiteuren365.nl 
088-0085200

Pakketten van Debiteuren365.nl
voor uw klanten


