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>> INSCHRIJVEN <<

Wie kan investeren op Debiteurenbeurs?
Op Debiteurenbeurs kunnen zakelijke
investeerders zoals family offices,
pensioenfondsen, holdings,
beheermaatschappijen, stichtingen en
bedrijven investeren. Natuurlijke personen
kunnen zich niet inschrijven als
investeerder. Beleggingen moeten worden
gedaan vanuit een zakelijke entiteit.
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Is er een minimum-inleg?
Om te kunnen investeren dient een
investeerder minimaal €50.000 euro vrij
belegbaar vermogen te hebben.
Hoe kan ik mijzelf aanmelden?
U kunt de registratie starten door hier te
klikken. Houdt het Kamer van Koophandel
nummer van de entiteit waarmee u wilt
beleggen bij de hand. U zult ook gevraagd
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Meld u aan
Neem vijftien minuten om u aan te
melden. Houd hiervoor uw KvK
nummer en een scan van uw
identiteitsbewijs bij de hand.

Investeer
Investeer in vorderingen van
ondernemers op debiteuren door
een voorschot te bieden en een
rente over dat voorschot te vragen.
De ondernemer kiest het beste bod.
Ontvang rendement
Wanneer de debiteur de vordering
betaalt, ontvangt u het voorschot
terug met de gevraagde rente.

www.debiteurenbeurs.nl

worden een kopie van uw identiteitsbewijs
te laden. Deze gegevens zijn nodig voor
onze Ken-je-klant-procedures.
Zijn mijn gegevens veilig?
Debiteurenbeurs voldoet aan de moderne
eisen op het gebied van IT-beveiliging. Ons
privacy beleid vindt u op de website.

Belangrijkste voordelen:
Groei >> Laat uw portefeuille groeien
met betere rendementen dan
traditionele investeringen.
Diversificatie >> Met Debiteurenbeurs
kunt u beleggen in producten die een
lage correlatie hebben met andere
investeringen.
Kortlopend >> De looptijd van uw
investering is de betaaltermijn van de
vordering, uw middelen zijn dus snel
weer liquide.
Controle >> U selecteert elke belegging
zelf. Binnen ons platform beschikt u
over de informatie om een goede keuze
te maken.
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>> NA DE INSCHRIJVING <<

Hoe lang duurt het voor ik kan handelen?
U ontvangt een reactie op uw inschrijving
binnen drie werkdagen.
Moet ik geld storten naar de
Debiteurenbeurs?
Nee, u hoeft geen geld te storten op de
Debiteurenbeurs. U kunt uw geld op uw
eigen betaalrekening paraat houden. Pas
wanneer u werkelijk vorderingen koopt
ontvangt u een betaalverzoek om te
betalen aan de Stichting Derdengelden
Debiteurenbeurs.
Wat is de Stichting Derdengelden
Debiteurenbeurs?
De Stichting Derdengelden
Debiteurenbeurs is opgericht om een
zuivere scheiding te houden tussen gelden
van klanten (“derden”) en de
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Debiteurenbeurs. De Stichting heeft een
onafhankelijk bestuur. Bestuurders van de
Debiteurenbeurs kunnen geen bestuurder
zijn van de Stichting en vice versa.
Verlies ik mijn geld als Debiteurenbeurs
failliet gaat?
Nee. De Stichting Derdengelden is mede
opgericht om te voorkomen dat iets
dergelijks zou gebeuren. Alleen de
afgesproken vergoedingen voor
Debiteurenbeurs worden door de Stichting
overgeboekt naar Debiteurenbeurs. Alle
andere tegoeden kunnen niet worden
overgeboekt naar Debiteurenbeurs. Op het
moment dat Debiteurenbeurs zou
ophouden te bestaan is de Stichting
zelfstandig in staat de lopende contracten
af te handelen.
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>> INVESTEREN OP DE DEBITEURENBEURS <<

Staat Debiteurenbeurs onder toezicht?
De Autoriteit Financiële Markten heeft aan
Debiteurenbeurs een ontheffing voor
bemiddeling in opvorderbare gelden
verleend (nummer 19000040). Deze heeft
zij verleend na grondig onderzoek naar de
betrouwbaarheid van onze dienst en de
personen die de leiding geven.
Hoe ziet een transactie eruit?
Investeerders kopen facturen op basis van
hun eigen risicobeoordeling, geholpen
door de Debiteurenbeurs credit-score. De

voorschot

Investeerder
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koop vindt plaats volgens een veiling
systeem, waarbij de koper het beste bod
kiest. U biedt op twee variabelen: het
percentage van de factuur dat u initieel
wilt voorschieten (het “voorschot”) en de
rente per 30 dagen die u over dat bedrag
wilt ontvangen. Een verkoper kan dus
kiezen voor een hoger voorschot of een
lager tarief.
Wanneer uw bod het beste blijkt, ontvangt
u een verzoek om het voorschot over te
boeken naar de Stichting Derdengelden

voorschot

Stichting Derdengelden
Debiteurenbeurs

Ondernemer
www.debiteurenbeurs.nl

Debiteurenbeurs. De Stichting Derdengelden Debiteurenbeurs controleert
vervolgens de juistheid van het bedrag en
de transactie. Daarna boekt zij het over
naar de geldvrager onder aftrek van de
succesfee van Debiteurenbeurs.
Gedurende de looptijd van de factuur
betaalt
factuur

Debiteur

bouwt de investeerder per dag rente op.
Op de betaaldatum van de factuur betaalt
de debiteur aan de Stichting Derdengelden
Debiteurenbeurs. De Stichting betaalt
vervolgens het voorschot en de
opgebouwde rente minus de provisie voor
Debiteurenbeurs aan de investeerder. Het
voorschot +
rente

Stichting Derdengelden
Debiteurenbeurs

niet bevoorschot
deel factuur
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Investeerder

Ondernemer
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resterende deel van de factuur (de
factuurwaarde minus het voorschot minus
de rente) wordt terugbetaald aan de
geldvrager.
Hoe groot zijn de bedragen gemiddeld?
Tot dusver variëren de transactiewaarden
tussen €1.000 en €140.000. Het
gemiddelde is nu €7.000 per factuur.
Wat is een gebruikelijk voorschot?
Voorschotten variëren nu tussen 75-95%
van de factuurwaarde met een gemiddelde
van 90%.
Welke rentes worden overeen gekomen?
De rentes variëren tot nu toe tussen 0,62% per 30 dagen. Gemiddeld wordt nu 1%
per maand vergoed.
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Wat voor bedrijven verkopen vorderingen
op het platform?
Alle bedrijven die gevestigd zijn in
Nederland kunnen vorderingen verkopen.
Over het algemeen zijn het snel groeiende
ondernemingen die krapte ondervinden in
hun werkkapitaal.
Alle bedrijven die vorderingen willen
verkopen via Debiteurenbeurs moeten
onze anti-fraude controles en credit
checks doorstaan.
Wat voor debiteuren worden zoal
aangeboden?
Debiteuren zijn allen gevestigd in
Nederland en komen uit alle sectoren.
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Hoe beoordeel en selecteer ik facturen
om te kopen?
Debiteurenbeurs maakt een score voor
elke individuele factuur, gebaseerd op de
kwaliteit van de geldvrager, de debiteur en
de contractuele relatie tussen beide.
Facturen met score 1 zijn van de laagste
kwaliteit en met score 5 van de hoogste
kwaliteit. U kunt de gegevens waarop deze
score gebaseerd is zelf controleren en
beoordelen. Debiteurenbeurs maakt altijd
een korte beschrijving van de betrokken
partijen en hun onderlinge verhouding.
Hoe kan ik eenvoudiger vorderingen
kopen?
U kunt uw gewenste condities per risicocategorie invoeren zodat ons systeem
automatisch uw biedingen voor u uitvoert.
Zo kunt u sneller en met meer gemak
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vorderingen
kopen. Wanneer u de
Voorbeeld rendementsberekening:
vordering heeft gekocht krijgt u van ons
bericht.
U kunt de biedt
condities
Een ondernemer
een voor
vordering
automatisch
bieden
elk moment
aan van €15.000
opop
Debiteur
X, looptijd
wijzigen.
60 dagen. U biedt een voorschot van
80% tegen een rente van 1% per 30
dagen. De ondernemer kiest uw bod.
U betaalt het voorschot van €12.000.
Na 60 dagen betaalt Debiteur X.
U ontvangt
uw voorschot
€12.000
1% rente over 60 dagen
€192
-/- 20% rendementsdeling
Debiteurenbeurs
Totaal in 60 dagen
€12.192
Geannualiseerd rendement
9,6%
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>> INZICHT IN DE RISICO’S <<

Welke risico’s loop ik als ik facturen koop
op de Debiteurenbeurs?
Net als bij investeren in andere
investeringsproducten loopt u bij
Debiteurenbeurs het risico dat uw
ingelegde kapitaal verloren gaat. Binnen
de Debiteurenbeurs kunt u uw risico
verlagen door een portefeuille van
meerdere facturen van verschillende
geldvragers op verschillende debiteuren
op te bouwen.
Het belangrijkste risico dat u loopt is
betalingsrisico op de debiteur. De debiteur
kan twee motivaties hebben om niet te
betalen:
- hij kan niet betalen: dit treedt op
wanneer de debiteur in
betalingsonmacht verkeert;
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-

hij wil niet betalen: dit treedt op
wanneer de debiteur meent dat de
geldvrager, zijn leverancier, niet de
afgesproken prestatie heeft geleverd.

Hoe beoordeelt Debiteurenbeurs de
risico’s van elke factuur?
Beoordeling verkopers
De verkopers van facturen, de geldvragers,
worden bij inschrijving beoordeeld op de
volgende aspecten:
- financieel
- management
- anti-fraude checks
- betalingswaardering
Wanneer de verkoper is goedgekeurd
krijgt hij toegang tot de Debiteurenbeurs
en kan hij facturen aanbieden om te
verkopen.
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Beoordeling debiteur
Elke debiteur wordt beoordeeld op
kredietscore, betalingswaardering, fraudes
en faillissementshistorie.
Beoordeling vordering en contracten
Aan de hand van de gesloten contracten
en van toepassing zijnde voorwaarden
wordt nagegaan of de vordering
aangeboden mag worden op het platform.
Daarnaast controleert Debiteurenbeurs of
de prestatie is geleverd en de vordering
bestaat en correct is.
Wat gebeurt er als een factuur niet wordt
betaald?
Soms wordt een factuur te laat betaald.
Dat kan met name het geval zijn wanneer
de MKB-er heeft geleverd aan grote
bedrijven of overheid. Wanneer de factuur
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niet op de verwachte datum wordt betaald
neemt Debiteurenbeurs contact op met de
geldvrager. De geldvrager wordt
geïnformeerd over de achterstallige
betaling en wordt gevraagd in contact te
treden met zijn debiteur om voor betaling
zorg te dragen. Als binnen 14 dagen na de
vervaldatum de vordering nog steeds niet
is betaald, is de geldvrager verplicht de
vordering terug te kopen van de
investeerder.
Debiteurenbeurs werkt samen met
Incassobond voor het incasseren van
vorderingen. Mogelijke gerechtelijke
incassokosten van het incasseren na de
eerste twee herinneringen zijn voor de
investeerder.
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Wat zijn op dit moment de percentages te
laat of niet betaald?
Zie hiervoor de statistiekenpagina op onze
website.
Hoe moet ik investeren op
Debiteurenbeurs plaatsen in mijn totale
portefeuille?
De betaaltermijn van de factuur is de
looptijd van uw investering. Een factuur is
dus een belegging voor de korte termijn.
Daarmee loopt u een lager risico ten
aanzien van de looptijd en heeft u hogere
liquiditeit ten opzichte van andere peerto-peer financieringsplatforms waar
leningen vaak een looptijd van 36-48
maanden hebben. Bovendien heeft u extra

12

zekerheid in de vorm van de factuur en het
vorderingsrecht.
Op dit moment is de gemiddelde looptijd
van facturen op de Debiteurenbeurs 43
dagen.
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>> KOSTEN EN BELASTINGEN <<

Wat kost investeren op de
Debiteurenbeurs?
Debiteurenbeurs rekent een tarief van
20% van de door u ontvangen rente op uw
voorschot. Wij incasseren deze wanneer
de debiteur heeft betaald en u uw rente
ontvangt. Wij ontvangen dus alleen
wanneer u ontvangt.
Wat kan ik verdienen op de
Debiteurenbeurs?
Gemiddelde geannualiseerde opbrengsten
liggen tot dusver tussen 6-20%, na aftrek
van kosten. Wij verwachten dat
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opbrengsten op termijn zullen tenderen
naar 6-10%. Rendementen uit het verleden
zijn niet noodzakelijk een betrouwbare
indicator voor toekomstige rendementen.
Brengt de Debiteurenbeurs BTW in
rekening op de kosten?
Debiteurenbeurs is vrijgesteld van BTW en
brengt geen BTW in rekening. De rente die
u ontvangt zijn zakelijke renteopbrengsten
en verhogen de winst van uw
onderneming. Daarop wordt
winstbelasting ingehouden.
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