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Know Your Customer. Dit is dé manier om jezelf en je bedrijf 
te beschermen tegen wanbetalers en praktijken waar je ver 

van wilt blijven. Simpelweg door jezelf goed te laten 
voorlichten. Wanneer je toegang hebt tot de juiste 

informatie over je klant, zijn activiteiten, aandeelhouders en 
kredietwaardigheid, kun je maatwerk leveren. Niet alleen 
qua product of dienstverlening, maar ook op het gebied 

van je eigen facturatie. 

KYC365 is een aanvulling op onze Informatie365 module en is een 
samenwerking met Graydon. Wanneer jij je factuurinformatie 
aanlevert of inleest in het systeem, gaan NAW gegevens, 
openstaande posten en betaaldata van B2B klanten automatisch 
naar Graydon, na je toestemming natuurlijk. Graydon koppelt 
vervolgens kredietinformatie terug, die meteen aan de juiste klant 
worden toegevoegd:

• Een kredietlimiet vlaggetje:
 Jij ziet in één oogopslag of dit rood (niet zo best),   
 oranje (opletten geblazen) of groen (prima) is. 
• Kredietlimieten:
 De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het ver  
 antwoord is om zaken te doen met een bedrijf.
• Betaalscore: 
 Deze geeft aan tot op welke hoogte je klant zijn 
 facturen op tijd betaalt. Hoe hoger de score, hoe   
 beter.

Met deze basis betaalinformatie over je klant, weet je al heel wat 
over de stand van zaken. En dat is een goede basis voor de samen-
werking. Graydon heeft een gratis optie en een betaalde. Bij de 
gratis variant moet je wat terugleveren aan Graydon. 

Nu klinkt het misschien decadent om bij ‘een 
mannetje’ na te gaan wie je klant is. Maar 
zo ingewikkeld ligt het helemaal niet meer. 
Vanuit onze Informatie365 module kon je 
altijd al belangrijke gegevens koppelen aan 
je klantenbestand, maar we brengen het nog 
dichterbij. 

Altijd up to date? 

KYC365 kun je uitbreiden met een 
Uptodata abonnement. Zo krijg je 

onbeperkt inzicht in het betaalgedrag 
van je klanten met een kredietlimiet 

vlaggetje enbetaalscore. Deze monitoring 
loopt het hele jaar door. 

Een andere 
meerwaarde is dat 

Graydon hogere 
limieten hanteert dan 

andere leveranciers. Zo 
bescherm je jezelf!

Bel ons voor meer informatie: 
 088 008 5200

Waarom
KYC? 

Deze (betaal)informatie 
geeft jou het 

vertrouwen dat het 
goed zit en zo kun jij 

lekker blijven 
ondernemen. 

Natuurlijk doe je dit in 
de eerste plaats, omdat 
je wilt weten wat voor 

vlees je in de kuip hebt. 
Het liefst al vóór je aan 

de slag gaat voor je 
klant.


