Uniforce en o2Factoring
Krijg je facturen direct uitbetaald
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Uniforce en o2Factoring
Uniforce en o2Factoring hebben de handen ineengeslagen om jou, als Uniforce Professional,
de mogelijkheid te bieden facturen direct uitbetaald te krijgen. Deze dienstverlening
wordt factoring genoemd. Uniforce is op zoek gegaan naar een professionele en betrouwbare
factoring partner en stelt je graag voor aan o2Factoring.

O2Factoring
O2Factoring is een Rotterdamse onderneming en biedt
sinds 2012 antwoord op een veel gestelde vraag van
ondernemers: ‘’kan ik niet sneller betaald krijgen?’’.
Klanten die gebruik maken van o2Factoring profiteren
niet alleen van directe uitbetaling van facturen, maar
ook van de volgende voordelen:

De facturen welke via o2Factoring verlopen, worden verzekerd middels een kredietverzekering. Dit betekent dat je verzekerd bent tegen het risico op faillissement van jouw
opdrachtgever.

O2Factoring neemt, in overleg, het debiteurenbeheer van de ingestuurde facturen over.
Dit levert gemak en tijdswinst op, zodat jij je kunt blijven focussen op het ondernemen zelf.

De samenwerking met o2Factoring verloopt op een flexibele basis. Dit betekent dat
o2Factoring geen langlopende contracten afsluit. Je kunt gebruik maken van de dienst
wanneer jij dat wilt en per factuur beslissen.

Geen zorgen, maar wel inzicht! De facturen die via o2Factoring verlopen worden direct
betaald, verzekerd en ook over de administratieve afhandeling hoef jij je geen zorgen te
maken.
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Voorwaarden
Vooraf worden er een aantal zaken getoetst om te bekijken of factoring aangeboden kan worden:

1. Je opdrachtgever dient kredietwaardig te zijn.
2. De factuur dient gebaseerd te zijn op een afgeronde dienst.
3. Facturen dienen goedgekeurd te zijn door je opdrachtgever.

De werkwijze van factoring
O!

G

FACTUUR

Om gebruik te maken van factoring wordt op voorhand de betreffende opdrachtgever op kredietwaardigheid gecontroleerd. Deze
controle wordt uitgevoerd door de kredietverzekering en neemt in de
regel ongeveer 24 uur in beslag. Als er een toereikend limiet door
de kredietverzekeraar wordt afgegeven kunnen facturen op deze
opdrachtgever ingestuurd worden. De controle wordt automatisch
voor je uitgevoerd.
De factuur kun je eenvoudig opmaken en insturen via Mijn.Uniforce.
Het enige dat wijzigt is jouw rekeningnummer. Hiervoor in de plaats
wordt het rekeningnummer van o2Factoring geplaatst. Je ontvangt
het geld immers van o2Factoring en o2Factoring wacht op de betaling
van jouw opdrachtgever. Daarnaast wordt op de factuur vermeld dat jij
gebruik maakt van factoring. Zodra jij aangeeft gebruik te willen maken
van factoring worden bovenstaande wijzigingen automatisch voor jou
aangepast.
De factuur die jij verstuurt wordt, ongeacht de betalingstermijn van
de opdrachtgever, direct uitbetaald door o2Factoring.
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Gebruik maken van o2Factoring via Uniforce
In Mijn.Uniforce.nl heb je de mogelijkheid om jouw facturen via de facturatiemodule op
een gemakkelijke manier op te maken. Binnen dit facturatiesysteem heb je de optie om
jouw facturen direct uit te laten betalen. Om gebruik te maken van de factoring optie
dien jij eerst een check uit te laten voeren door o2Factoring om te bekijken of voor de
betreffende opdrachtgever van factoring gebruik kan worden gemaakt. Vraag deze controle
aan door naar ‘’opdrachtgevers’’ te gaan en hier bij de betreffende opdrachtgever de
kredietwaardigheid te laten verifiëren. De aanvraag wordt zo snel mogelijk door o2Factoring in
behandeling genomen. Zodra de uitslag bekend is, wordt de status achter de naam van
de opdrachtgever weergegeven. Bij rood (afgekeurd) is het niet mogelijk om gebruik te
maken van factoring op de betreffende opdrachtgever. Bij groen (verwerkt) kun je wel
gebruik maken van factoring.
Als de opdrachtgever is verwerkt, kun je jouw factuur opmaken in Mijn.Uniforce.nl. Door
aan te klikken dat je gebruik wilt maken van factoring wordt jouw factuur automatisch
aangepast. De factuur wordt naar o2Factoring doorgestuurd en o2Factoring stuurt deze
door naar jouw opdrachtgever. Je hoeft de factuur niet zelf naar de opdrachtgever te
verzenden.
Wanneer je voor de eerste keer gebruik maakt van factoring dan worden er automatisch
enkele gegevens vanuit Uniforce naar o2Factoring verstuurd. Deze gegevens zijn nodig
om een contract voor jou op te stellen voor de samenwerking. De volgende gegevens
worden verstuurd:

•
•
•
•

Bedrijfsnaam
NAW gegevens
IBAN nummer
Contactgegevens

O2Factoring stelt na ontvangst van deze gegevens een contract op dat je direct kunt
downloaden in Mijn.Uniforce.nl. Wanneer dit contract is ondertekend en geüpload in
Mijn.Uniforce, kan de eerste factuur via factoring verlopen.
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Kosten
Deze faciliteit is exclusief beschikbaar voor Uniforce Professionals. Uniforce is op zoek
gegaan naar een betrouwbare partner, maar ook naar een partner die factoring tegen
gereduceerde kosten aan kan bieden. Als Uniforce Professional profiteer je van 30%
korting t.o.v. de gangbare tarieven. Deze korting geldt alleen als je gebruik maakt van de
facturatiemodule in Mijn.Uniforce.
Jij betaalt voor de dienstverlening van o2Factoring een factor fee en een variabele fee.
Deze kosten worden berekend over facturen die door o2Factoring worden gefinancierd.
Je betaalt géén opstartkosten en/of inschrijfkosten.
De factor fee wordt vooraf in rekening gebracht. De variabele fee fungeert als een rentecomponent en wordt achteraf berekend over het aantal dagen dat de factuur heeft opengestaan. Zo betaal je alleen voor het aantal dagen dat de factuur heeft opengestaan. Dit
bedrag wordt het restantbedrag genoemd. Als je met je opdrachtgever hebt afgesproken
dat een deel van je factuur op jouw G-rekening wordt gestort, dan kan over dat deel geen
factoring worden aangeboden.
Hieronder vind je het unieke aanbod exclusief voor Uniforce Professionals

Factorfee

1,7% van het factuurbedrag.

Variabele fee

0,0247% van het factuurbedrag berekend per dag
dat de factuur openstaat.

Voorfinancieringspercentage

85%

Percentage restantbedrag

15%

In het rekenvoorbeeld op de volgende pagina worden de bovenstaande percentages toegelicht.
Hierbij wordt een voorbeeld factuur met een waarde van €1000,- gebruikt.
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Rekenvoorbeeld
BEREKENING

BEDRAG

Voorfinancieringsbedrag

85%

€850,-

Factorfee van het totale factuurbedrag

1,7%

€17,-

BTW 21% (factorfee)

21%

€3,57,-

Jij ontvangt direct €829,43
Restantbetaling nadat de opdrachtgever de factuur heeft voldaan
(na 30 dagen in dit voorbeeld).

Restantbedrag

€150,-

€150,-

Betalingstermijn

30 dagen

Variabele fee *

0,7398%

€7,40,-

BTW

21%

€3,57,-

Jij ontvangt als restantbedrag €141,05

In totaal ontvang je €970,48
Totale kosten €24,40 excl. BTW (oftewel 2,44% van het factuurbedrag)
De factoringkosten zijn op te voeren als bedrijfskosten
* De variabele fee wordt berekend door het percentage van de variabele fee te vermenigvuldigen
met het aantal dagen dat de factuur open heeft gestaan en het factuurbedrag.

6

Heb je na het lezen van de informatie vragen over o2Factoring via Uniforce?
We helpen je er graag bij. Neem contact met ons op via 0341-416500 of info@uniforce.nl.
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