
Over dit formulier
-        Met dit formulier kunt u vrijblijvend een exporttransactie 

voorleggen aan Atradius Dutch State Business (ADSB).
-   Schrijf beknopt. Hoe concreter u de Quik Scan invult,  

des te beter wij kunnen beoordelen of uw transactie 
kansrijk is.

-   ADSB toetst samen met u of uw transactie aansluit bij de 
doelstellingen van het DGGF.

-   Stuur formulier en eventuele bijlagen per e-mail naar het 
e-mailadres hiernaast.

-   Eén van de adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact 
met u op. U wordt geadviseerd of het zinvol is om een 
aanvraag in te dienen.

-   Als er geen of onvoldoende financiële informatie over uw 
afnemer bij Atradius aanwezig is, zullen wij informatie 
gaan inwinnen. Wij vragen u de reeds beschikbare 
financiële informatie over uw afnemer mee te sturen met 
dit formulier.

-   De gegevens in de quick scan worden strikt vertrouwelijk 
behandeld. 

Met het DGGF kunnen in Nederland gevestigde bedrijven
die kapitaal goederen of diensten leveren aan één 
van de 66 DGGF-landen in aanmerking komen voor 
exportkredietverzekering of financiering. Een sterke businesscase, 
lokale impact en aandacht voor internationaal maatschappelijk 
verantwoord ondernemen kenmerken de plannen die voor het 
Dutch Good Growth Fund in aanmerking komen.

U kunt dit formulier sturen naar Atradius Dutch State Business N.V.

Info.dsb@atradius.com

1.1  Naam bedrijf  
(zoals ingeschreven in het  
Nederlands handelsregister) 

1.2 Adres

1.3 Postadres 
 
 
1.4  Concern waarvan bedrijf  

deel uitmaakt

1.6 Website

1.7  In welke sector is uw organisatie  
actief?

1.8  Aantal werknemers  
(op groepsniveau)

1.9 Jaaromzet (op groepsniveau)

1.10  Geconsolideerd balanstotaal  
(op groepsniveau)

Quickscan
Dutch Good Growth Fund

Onderdeel exportkredietverzekering en exportfinanciering

1      Gegevens bedrijf

Quick Scan Dutch Good Growth Fund 2014

Postbus 8982
1006 JD
Amsterdam

€ ,00

€ ,00



2.1 Contactpersoon 
 

2.2 Functie contactpersoon bij bedrijf 
 

2.3 Telefoon 

2.4 Mobiel

2.5  E-mail

3.1  Naam van afnemer waarop  
u betalingsrisico loopt 

3.2 Adres en land van de afnemer

3.3  Hoe zijn uw ervaringen  
met deze afnemer?

4.1  Is de overeenkomst met de  
afnemer op wie u betalings- 
risico loopt, reeds in werking  
getreden?

4.2  Omschrijving van de aan  
de afnemer

 

4.3  Worden de goederen/ diensten  
volledig door u zelf gefabriceerd/ 
verricht? 
 

4.4  Wat is de plaats van bestemming  
van de goederen/diensten?

5.1  Tijdstippen waarop volgens de  
overeenkomst de levering  
uiterlijk moet plaatsvinden?

Quick Scan
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Rijksoverheid

2     Contactpersoon

3     De afnemer

4     De overeenkomst

5     De levering

Quick Scan Dutch Good Growth Fund 2014

Man
Vrouw

Ja
Nee

Ja
Nee

Titel(s)

Achternaam

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s)

(Het verdient aanbeveling reeds 
in uw bezit zijnde (handels)
informatie omtrent de afnemer 
(bijvoorbeeld jaarverslagen) bij 
te voegen.)

te leveren goederen:

Met betrekking tot  
de goederen:

Datum

te leveren diensten:

Met betrekking tot  
de diensten:

Zo nee, gaarne toelichten 
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Quick Scan Rijksoverheid

6.1  Hoeveel bedraagt de met de  
afnemer overeengekomen  
contractprijs?

7.1  In welke gedeelten en op  
welke tijdstippen moet de  
contractprijs worden betaald?

7.2  Welk rentepercentage  
is overeengekomen?

8.1  Bedingt u zekerheden  
voor de betaling?

8.2  Om welke zekerheden gaat het? 
(Bijvoorbeeld garanties,  
accreditief, hypotheek,  
eigendomsvoorbehoud)

8.1  Hoeveel bedraagt het Nationaal  
bestanddeel uitgedrukt in een  
percentage van de contractprijs?  
(dit betreft het percentage van  
de contractprijs exclusief de  
waarde van uit het buitenland  
afkomstige toeleveranties) 

10.1  Zal een bank in verband met  
deze transactie aan de afnemer  
een financiering aanbieden? 
 
Is het de bedoeling dat deze 
financiering verzekerd wordt  
door Atradius? 
(Zo ja, dan dient uw bank zo  
spoedig mogelijk ook een  
aanvraag bij ons in te dienen)

10.2  Zijn er feiten dan wel omstandig- 
heden waarnaar hierboven niet  
uitdrukkelijk is gevraagd, doch  
die voor de beoordeling van de  
aanvraag door Atradius wel van  
belang kunnen zijn?

6     De prijs

7     De betaling

8     Zekerheden

9     Samenstelling contractprijs

10  Overige gegevens

Met betrekking tot  
de goederen:

Met betrekking tot  
de goederen:

Met betrekking tot  
de diensten:

Met betrekking tot  
de diensten:

Tijdstip

€ ,00

€ ,00

%

%

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Zo ja, gaarne toelichten 
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11.1  Zal deze transactie leiden tot  
lokale groei van de werkgelegen- 
heid, inclusief indirecte  
werkgelegenheid van bijvoor- 
beeld lokale toeleveranciers?

11.2  Zal deze transactie leiden tot  
duurzame overdracht van  
kennis en vaardigheden,  
technologie en innovatie?

11.3  Zal deze transactie leiden tot  
het stimuleren van de  
productiekracht van het MKB  
in het land van de afnemer?

11.4  Zal deze transactie leiden tot  
andere positieve ontwikkelingen  
in het land van de afnemer, zoals  
bijvoorbeeld positieve effecten  
op milieugebied, vrouwelijk of  
jong ondernemerschap en/of  
gezondheidszorg?

12.1  Handelt uw organisatie  
volgens de OESO richtlijnen? 

12.2  Bent u niet bekend met de  
OESO richtlijnen?  
Vul dan hier in hoe u  
MVO toepast in uw organisatie  
(Als deze nog niet in ons bezit  
is voegt u dan a.u.b. een actuele  
kopie van het inkoopbeleid en/of  
relevante MVO procedure bij.).

12.3  Betreft de transactie een  
activiteit die op de  
FMO-uitsluitingslijst  
genoemd staat?

11   Ontwikkelingsrelevantie van de transactie

12   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

voor meer informatie zie: 
www.oesorichtlijnen.nl/
oeso-richtlijnen/

Ja
Nee

Ja
Nee
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Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Gaarne toelichten 

Gaarne toelichten 

Gaarne toelichten 

Gaarne toelichten 

www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/de-richtlijnen-t-kort
http://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/de-richtlijnen-t-kort
https://www.fmo.nl/exclusion-list
https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/o/oeso-richtlijnen/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen
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