
25 dagen  
en 16 uur
duurt het gemiddeld voor uw klanten  

een factuur betaald krijgen

Laat tijd de groei van de klanten  

van uw kantoor niet tegenhouden!

Geef uw klanten financiële vrijheid om te groeien  

met een flexibel krediet via Payt



Wat ze ook maken of leveren

Een flexibel krediet binnen 1 dag geregeld
Vrij baan voor groei van uw klanten

Nieuwe vorm van financiering: een 
vriendelijk alternatief voor het steeds 
populairder wordende factoring

In samenwerking met gerenommeerde partijen biedt Payt een nieuwe vorm van 

financiering aan. Zo is er een flexibele, zeer betaalbare vorm ontstaan voor de 

klanten van uw kantoor. Deze brochure helpt u als accountant om te ontdekken 

hoe het werkt en hoe u dit vanuit uw dienstverlening kunt gebruiken en inzetten 

voor de financiële groei van uw klanten.  

Wilt u uw klanten hier verder over adviseren? Neem contact met ons op en we 

helpen u met bijvoorbeeld een informatieavond, een gepersonaliseerde brochure, 

en/of een online demo/webinar voor uw klanten. 

• Financiering zónder de controle over facturen kwijt te raken

• Een aantrekkelijke rente vanaf 5%

• Kredietaanvraag binnen 1 dag geregeld

• Opnamemoment zelf te bepalen

• Bankonafhankelijk



In 3 stappen naar financiële vrijheid voor klanten

01 02 03Analyse Aanmelden bij Payt Financiering

Op basis van de bedrijfsresultaten 

beoordelen we of uw klant voldoet aan 

de voorwaarden.*

Om het debiteurensaldo te kunnen 

financieren, meldt uw klant zich aan bij 

Payt debiteurenbeheer.

Vanuit Payt krijgt uw klant binnen 1 

werkdag een indicatief aanbod. New10 

en Floryn behandelen vervolgens de 

definitieve aanvraag binnen 1 werkdag.

* Voorwaarden voor flexibel krediet zijn afhankelijk van de aanbieder van het krediet die uw klant kiest

Als accountant faciliteert u als geen ander ondernemers in hun financiële zaken. 

U bent voortdurend met het succes van uw klanten bezig en weet dat een slim, 

gestructureerd debiteurenbeheer in een betere cashflow resulteert, en daarmee 

liquiditeit. Krijgen uw klanten hun facturen op tijd betaald? Laat de tijd de groei 

van uw klanten niet tegenhouden!

Verklein een liquiditeitstekort bij uw klanten door voorfinanciering van facturen 

op een innovatieve manier. In samenwerkingsverbanden met Floryn en met 

New10 biedt Payt een flexibel krediet aan. Klanten van uw accountantskantoor 

krijgen een aantrekkelijk aanbod en houden zelf alle controle over facturen. Deze 

financiering geeft uw klanten de ruimte die ze nodig hebben om te doen waar ze 

goed in zijn: ondernemen! Met de debiteurensoftware van Payt kunt u uw klanten 

op eigen en onafhankelijke wijze adviseren en helpen bij het debiteurenbeheer. Na 

implementatie van Payt houdt een klant tussen de 20 en 30% minder openstaand 

saldo over! De rest is eenvoudig en op transparante wijze te financieren.



Volledige controle
Met Payt debiteurenbeheer behoudt de klant van uw 

kantoor de volledige controle. Uw klant bepaalt zelf 

of en hoeveel financiering nodig is en wanneer dit 

opgenomen of terugbetaald wordt.

Flexibel werkkapitaal
Meer geld beschikbaar wanneer uw klant het nodig 

heeft. De financiering is bankonafhankelijk; uw 

klanten kunnen hun eigen bankrekening blijven 

communiceren.

Aantrekkelijke voorwaarden
Een flexibel krediet van €10.000 tot €2.000.000 tegen 

een aantrekkelijke rente vanaf 5% op jaarbasis. Het 

renteaanbod is afhankelijk van het betaalgedrag van 

de debiteuren van uw klant.

Tot 100% gefinancierd
De financiële ruimte wordt berekend op basis van de 

omzet van uw klant. New10 berekent dit onder andere 

op basis van het betalingsgedrag van debiteuren 

van uw klant. Floryn financiert tot anderhalf keer de 

maandomzet van uw klant. 

Ontdek het gemak
Geautomatiseerd debiteurenbeheer met flexibel 

krediet voor facturen



Zo werkt het

01
03

Op uw eigen en onafhankelijke wijze adviseert u uw 

klant over het gebruik, de mogelijkheden en risico’s 

van financiering van facturen voor groei.

Via Payt regelt u of uw klant het debiteurenbeheer. 

In de online omgeving is altijd het indicatieve 

financieringsaanbod te zien. Dit is gebaseerd op het 

betaalgedrag van de debiteuren van uw klant.

02
04Binnen één week is het debiteurenbeheer van uw 

klant in Payt geïmplementeerd en heeft uw klant 

een financieringsaanbod binnen. Uw klant kan op 

ieder moment een financiering van de openstaande 

facturen aanvragen. 

Benodigde gegevens van uw klant
De benodigde gegevens zijn afhankelijk van de aanbieder van het zakelijk krediet of voorfinanciering van facturen. Het kan gaan 

om:

• Jaarrekening afgelopen boekjaar

• Overzicht bij- en afschrijvingen zakelijke rekening van de afgelopen 6 - 15 maanden (MT940-bestand)

• Overzicht aandeelhouders en organisatiestructuur

Indicatief financieringsaanbod
De financieringsruimte hangt af van de aanbieder:

• Floryn bepaalt de ruimte op basis van uw omzet. Het krediet lost u in 25 wekelijkse termijn af via automatische incasso;

• New10 bepaalt de ruimte op basis van het saldo van openstaande facturen. De aflossing bepaalt u zelf.

Definitief financieringsaanbod
Op basis van de aangeleverde gegevens beoordeelt de aanbieder binnen een werkdag of de klant van uw kantoor in aanmerking 

komt voor financiering. Voldoen de gegevens aan de voorwaarden, dan ontvangt uw klant een definitief aanbod. Als uw klant 

hiermee akkoord is, ondertekent uw klant de contracten digitaal, verstuurt deze identificatiegegevens van de directeur(en) en geeft 

uw klant het onderpand vrij op de debiteuren. De volgende dag staat het flexibel krediet klaar! 

Om de openstaande facturen te kunnen financieren, 

meldt uw klant zich aan bij Payt en levert de 

benodigde gegevens aan. 



Financiële ruimte voor groei met Payt
mogelijk gemaakt door Floryn of New10

Floryn
Floryn biedt financiering, zonder frustraties. Deze 

ondernemers geloven in krediet met toegevoegde waarde, 

snelheid en flexibiliteit. Als ondernemer kent Floryn het 

klappen van de zweep en weet hoe belangrijk het is om 

kansen te pakken. Maar voor kansen of investeringen is 

geld nodig. Het liefst uit eigen middelen, maar als dat niet 

kan, kan Floryn het samen met de ondernemer realiseren. 

Een zakelijk krediet zonder gedoe en mét de aller-, 

allerbeste service, snelheid en flexibiliteit.

New10
New10 geeft ondernemers ruimte. De innovatieve 

financier wil de wereld van zakelijke leningen veranderen. 

Ondernemers willen hun financiering sneller en 

gemakkelijker regelen, tegen duidelijke voorwaarden en 

rentepercentages. Dat vraagt om een andere aanpak. 

New10 streeft iedere dag naar het beste resultaat: de 

nieuwe 10. Door voortdurend een vinger aan de pols te 

houden bij partners en ondernemers verbetert New10 

zichzelf continu, en streven ze keer op keer naar een 10 als 

rapportcijfer.



Payt
Payt automatiseert het debiteurenbeheer van organisaties, 

met behoud van persoonlijk contact. Het grootste 

debiteurenbeheerplatform van Nederland weet als geen 

ander hoe belangrijk het is om een gezonde financiële 

relatie met klanten te onderhouden. Een gestructureerd, 

geautomatiseerd proces en duidelijke communicatie 

resulteren in een lager openstaand debiteurensaldo en een 

betere liquiditeit.



Meer weten wat Payt en New10 voor u en uw 
klanten kunnen betekenen?  

 
Neem contact met ons op via 085 - 0021960 of info@payt.nl, 

of vraag een demo aan via payt.nl/contact-accountants


