
Wilt u deze webservices testen?  
Neem contact met ons op. 

 

 Onderdeel van FD Mediagroep

Kredietwaardigheid bedrijven 
 

Company.info biedt kredietinformatie van 3 verschillende dataproviders: 

 

 Focum EDR Graydon Creditsafe 
D&B 

(Dun&Bradstreet) 

Type informatie:      

 Consumenten        

 Bedrijven         

Dekking:       

 Nederland           

 6 Europese landen 

(NL, Bl,,Fr, UK, 

Ierland, Du, Zw) 

       

 Hele wereld       

API’s      

Exact Synergy       

 

 

Webservice Omschrijving Technische naam 

 

EDR 

RiskCheck 
consumenten  

 

Ontvang een kredietindicatie op 4 niveaus: 

1. Nederlandse persoon  
2. Regio obv van informatie van het CBS 

3. Regio op basis van EDR kredietinformatie 

4. Gewogen score op basis van de eerste drie 

scores in combinatie met een fraudeteller en 
een betrouwbaarheidsteller.  

De uitkomst bij elke score ligt tussen de 0 en 100, 

waarbij een uitkomst lager dan 35 gezien kan 

worden als een verhoogd risico. 
 

Benodigde parameters: 

• Initialen, tussenvoegsel, achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Straat, huisnummer en postcode 

• Telefoonnummer (niet verplicht) 

 

 

edrGetScore 

 

 
Focum 

RiskCheck 

consumenten  

 
Voorkom wanbetaling en check de 

kredietwaardigheid van uw klanten op 3 niveaus: 

• Nederlands persoon  

• Adres  
• Postcode 

De score ligt tussen de 1 en de 11, waarbij 1 als 

een laag ririsco wordt gezien en 11 als hoog.  

 

Benodigde data-invoer: 

 
riskCheckPerson 
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Wilt u deze webservices testen?  
Neem contact met ons op. 

 

 Onderdeel van FD Mediagroep

Initialen + achternaam, postcode + huisnr, 

peildatum 

 

Extra data-invoer, niet verplicht: 
Geslacht, tussenvoegsel, geboortedatum, straat, 

huisnrtoevoeging, stad, rekeningnr, tel.nr. (vast 

of mobiel), e-mail adres 

 

 

Focum 

RiskCheck 

personen met 
eigen bedrijf 

 

Bepaal de kredietwaardigheid van een persoon 

met een eigen bedrijf op basis van persoons- en 

bedrijfskenmerken.  
De uitkomst van de persoon zelf loopt uiteen van 

0 tot 11; hoe hoger de uitkomst, hoe hoger het 

risico. Er wordt een score op persoon, adres en 

postcode gegeven.  
Daarnaast volgt een bedrijfsrapport, met 

informatie over de actuele status, eventuele 

insolventies, waarbij de case, 

registratienummer(s), uitspraak van de 
rechtbank, curatoren (inclusief contactinfo) en 

data waarop alles speelde wordt doorgegeven.  

 

 

riskCheckGetRiskPersonCompany

Report 
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Webservice Omschrijving Technische naam 

 

Graydon 
zoeksleutel Check 

 

Gebruik een van de drie zoekmanieren om een 
Graydon nummer (9 cijferig) te verkrijgen 

inclusief handelsnaam, adres, land, url en e-mail 

adres. Het Graydon nummer is nodig voor het 

gebruiken van de andere Graydon webservices. 
Het zoeken van een onderneming is mogelijk door 

het ingeven van: 

• Bedrijfsnummer van KvK of Graydon 

• Naam en stad 

• Postcode, huisnummer, telefoonnummer 

 

 

graydonCreditSearch-
Identification  

 

graydonCreditSearchName 

 
graydonCreditSearchPostcode 

 
Graydon 

kredietwaardigheid 

indicator 

 
De meest relevante informatie over het inschatten 

van betalingsrisico’s: de PD rating en de credit 

flag (groen, oranje, rood). Indien van toepassing 

is gedetailleerde informatie over een calatimiteit 
bekend en opvraagbaar. 

 

 
graydonCreditQuickscan 

 

Graydon 
credit rating check 

 

Meer uitgebreide informatie rondom de financiële 
status van een onderneming:  

• Advies maximaal te verlenen krediet 

• Krediet advies factoren 

• PD rating 
• Ratings op verschillende parameters 

• Betaalinformatie per jaar en maand  

• Alarm code 

 

 

graydonCreditRatings 

 
Graydon 

volledig krediet 

rapport 

 
Als er geen sprake is van een financiële 

calamiteit, volgt het meest uitgebreide rapport, 

met een compleet beeld van het bedrijf: 

• Bedrijfsgegevens (adres, KvK, Btw) 

• Oprichting en herkomst onderneming 

• Personeel (aantal & type) 

• Kapitaal informatie  

• Jaarcijfers & balanscijfers (omzet, winst, 

items, assets, liabilities, winst- & 

verliescijfers, eigen vermogen, resultaat voor 

belastingen, groepswinst, nettowinst) 

• Financiële calamiteiten (faillissement, 

surseance) 

• Kredietadvies & rating op meerdere niveaus 

(o.a. PD- rating, credit flag eigen 

onderneming en moeder) 

• Concern relaties (direct & indirect) 

• Management & tekenbevoegdheid 

 

 
graydonCreditGetReport 
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Creditsafe bedrijf 
zoeken 

 

Basisinformatie over een bedrijf, waaronder 
registratienummer, status, adres en het 

Creditsafe ID. Dit ID is nodig om de andere 

Creditsafe functies aan te roepen.  

Het zoeken van een bedrijf verschilt per land. In 
Nederland kan dit o.a. door het invullen van 

bedrijfsnaam en adres. 

 

 

creditsafeSearchV2 
 

 
Creditsafe 

kredietcheck 

 
Is het bedrijf gevonden via de zoekfunctie, geef 

dan het company-ID in om de Creditsafe 

Kredietcheck te doen. Deze webservice geeft een 

volledig beeld van de status van een bedrijf, 
waaronder o.a.:  

• Omzet  

• Kredietscores onderneming + kredietlimiet  

• BTW-nummer  

• Data rondom de oprichting  

• Contact informatie  

• Structuur onderneming (moeders, dochters, 

vestigingen)  

• Winst- en verliescijfers, kapitaal 

• Balans (bezittingen en uitstaande leningen)  

• Financiële ratio’s (winst, voorraad, current 

ratio) 

 

 
creditsafeGetReportFullV2 

 

 

Creditsafe update 
service 

 

Haal updates binnen van de bedrijven die zijn 
toegevoegd aan de Update Service. Het ingeven 

van de datum vanaf wanneer de wijzigingen 

gewenst zijn, geeft een overzicht van bedrijven 

die vanaf dat moment zijn gewijzigd. De 
gewijzigde gegevens zijn binnen te halen door 

gebruik te maken van de Creditsafe Kredietcheck 

(creditsafeGetReportFull).  

  

 

creditsafeMonitorGetUpdated-
Companies 
 

 
Creditsafe bedrijf 

toevoegen aan de 

Update Service 

 

 
Voeg een bedrijf toe aan de Update Service.  

 
creditsafeMonitorAddCompany 

 

 

Creditsafe bedrijf 

verwijderen voor 

de Update Service 
 

 

Verwijder een bedrijf voor de Update Service. 

Wijzigingen worden niet meer bijgehouden. 

 

creditsafeMonitorRemove-

Company 
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D&B zoeksleutel 
check 

 

Zoek een bedrijf door het ingeven van: 

• Naam en eventueel adresinformatie 

• Adres (postcode of stad met in elk geval 1 

extra adresveld) 

• Land 

• D&B bedrijfs-ID 
Deze zoekfunctie geeft naast de officiële D&B-

code, de handelsnaam, adres, telnr, land, 

indicatie vestiging/hoofdkantoor, indicatie 

betrouwbaarheid gevonden resultaat en evt 
andere bedrijfsnamen. 

 

 

dnbSearchReference2  
 

dnbGetReference 

 

D&B quick check 

 

Geef DUNS of D&B Bedrijfs-ID uit de D&B 
Zoeksleutel Check en ontvang alle informatie van 

de D&B Bedrijfscheck met additioneel 

kredietinformatie waaronder de paydex score en 

norm, D&B rating, advies maximaal te verlenen 
krediet, indicatie surseance van betaling, 

gerechtelijke vervolgingen, slechte financiële 

status, overige financiële, operationele of overige 

gebeurtenissen, datum verlies- en winstrekening, 
immateriële activa, netto waarde onderneming en 

vermogenswaarde, winst voor aftrek belastingen, 

omzet, informatie over de directeur, jaar waarin 

huidige bestuur is aangesteld, munteenheid en 
totaal aantal medewerkers. 

 

 

dnbQuickCheck (NL) 
dnbQuickCheckEurope 

dnbQuickCheckWorld 

 

 

D&B enterprise 

krediet rapport 

 

Geef DUNS of D&B Bedrijfsid uit de D&B 

Zoeksleutel Check en ontvang alle informatie uit 
de D&B Bedrijfscheck en Quick Check met 

additioneel informatie over het type organisatie 

(profit/non-profit), importeren/exporteren, 

gebouw, hoofdkantoor, (uiteindelijke) 
moedermaatschappij. Financiële informatie is 

uitgebreider; de paydex score van 3 maanden 

terug wordt gegeven, evenals een claim indicator, 

gemiddelde hoogte uitgeleend krediet, hoogste 
balanstotaal onderneming en totaal aantal 

betaalervaringen in D&B database. Uit de 

jaarrekening worden verschillende indicatoren 

gegeven over hoe de verslaglegging gezien moet 
worden (accountantsrapport aangemaakt, 

geconsolideerde cijfers, definitief etc).  

 

 

dnbEnterpriseManagement 

(Nederland) 
 

dnbEnterpriseManagementWorld 

& Europe 
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