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Waarom BFR Expertise & Solutions? 

U werkt hard aan de ontwikkeling van uw bedrijf. Het zoeken naar nieuwe producten, nieuwe ideeën, nieuwe 

klanten. Uw leveranciers vragen voorafbetaling of betalingsgaranties. Maar tegelijkertijd verlangen uw klanten 

betalingstermijnen van 30-60 dagen of meer. Vaak betalen ze te laat, of erger: ze betalen helemaal niet. 

Er bestaan vele oplossingen om uw werkkapitaal te optimaliseren en te beschermen. Factoring (met of zonder 

kredietrisicodekking, voor de volledige omzet of voor individuele facturen…), Invoice Discounting, Asset Based 

Lending, financieringsplatformen, Reverse Factoring of Supply Chain Finance, gespecialiseerde import-export 

financiers, kredietverzekering, incasso-bedrijven, handelsinformatie, enz…  

Elk van deze oplossingen heeft voordelen, maar welke combinatie is het meest geschikt voor uw specifieke 

situatie?  

Laat BFR Expertise & Solutions u helpen om de juiste antwoorden te vinden. Gratis en zonder verplichting! 

Hoe gaan we te werk? 

1. U duidt ons aan als makelaar/tussenpersoon via een beknopt standaard mandaatformulier. Er zijn 

voor u geen kosten verbonden aan onze tussenkomst. 

2. Samen kijken we naar uw activiteit, omzet, export / importlanden, betalingsvoorwaarden, procedures 

en oplossingen in voege, enz…  

3. Wij analyseren de verkregen informatie en maken aanbevelingen voor een optimalisatie van uw 

werkkapitaal. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide marktkennis kunnen we optimale 

contractvoorwaarden onderhandelen met de diverse spelers op de markt. 

4. Na een grondige vergelijking adviseert BFR Expertise & Solutions u dan de beste financierings- of 

verzekeringsoplossing, op maat van uw bedrijf. Wij worden enkel vergoed door de leverancier via een 

introductie-commissie wanneer een oplossing daadwerkelijk van start gaat. Voor u is onze 

tussenkomst dan ook volledig gratis.   

Voor welke bedrijven is BFR Expertise & Solutions het meest geschikt? 

Elk bedrijf dat in een Business-to-Business omgeving opereert en betalingstermijnen toestaat aan haar klanten 

kan voordeel halen uit onze tussenkomst. Door onze achtergrond en ervaring richten we ons specifiek op 

bedrijven die internationaal actief zijn (import, export of beide) met een jaaromzet tussen 1 en 50 miljoen €. 

Wie zijn wij? 

BFR Expertise & Solutions met hoofdzetel in Parijs is een internationaal advies- en makelaarsbedrijf, 

gespecialiseerd in de financiering en bescherming van werkkapitaal. De partners van BFR Expertise & Solutions 

hebben meer dan 20 jaar ervaring in dit domein en zijn tevens stichtende leden van het Farosol 

makelaarsnetwerk. Dit laat ons toe om oplossingen uit te werken voor bedrijven over de hele wereld. In België 

is BFR Expertise & Solutions vertegenwoordigd door Erik Timmermans, een internationaal erkend en 

gerenommeerd expert in oplossingen voor financiering van handelsvorderingen. Onze cliënten delen hierdoor 

in zijn ongeëvenaard netwerk en ervaring in de wereld van “Open Account” financiering.  

Probeer ons: gratis en zonder verplichting! 

Mail ons uw contactgegevens of bel ons: een goed begin voor de optimalisatie van uw werkkapitaal. 

Contact Erik Timmermans: 

Email : e.timmermans@bfr-es.com Telefoon : +32/475.75.50.13  
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