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Bedankt voor de uitnodiging. We hebben besloten niet op de uitnodiging in te gaan. Het onderwerp 

van de uitzending en de vragen die worden gesteld zijn vrij algemeen, bedrijfs- en zelfs branche 

overstijgend. Wel willen graag schriftelijk antwoord geven op de vragen die u stelde en hoe wij hier 

als organisatie mee omgaan. Maar we zien geen noodzaak om dit live in de uitzending te doen. We 

komen uiterlijk vrijdagmiddag met onze reactie.  

 

Eerste inhoudelijke reactie: 

Bij een aanmelding met waarborgsom wordt de aanmelding als het ware ‘on hold’ gezet zolang er 

geen waarborgsom is betaald. Een klant heeft ongeveer 3 weken de tijd om de waarborgsom te 

betalen, na 3 weken annuleren wij de aanmelding (kosteloos/boeteloos). Als de borg niet betaald 

wordt, kan de aanmelding dus ook buiten de annuleringsperiode van 14 dagen kosteloos gestopt 

worden. 

 

Vragen waar ze nu nog op gaan reageren: 

- Wat is jullie algemene beleid als het gaat om kredietchecks? 

- Jullie ontvangen van bijvoorbeeld Experian informatie over de kredietwaardigheid van een 

nieuwe klant. Wat voor informatie is dat? Wij hoorden dat dit een kredietscore van 1 tot 10 

is, klopt dat? Of is het nog meer? 

- En hoe interpreteren jullie medewerkers dan – aangezien je de onderliggende 

kredietgegevens niet hebt, volgens mij? – of iemand wel of geen waarborgsom krijgt? Is 

bijvoorbeeld score 1 t/m 5 een waarborgsom, en score 6 tot 10 niet? En wijzen jullie een 

klant ook wel eens af op basis van een negatieve kredietscore? 

- Vinden jullie dat je nieuwe klanten voldoende informeert op het moment dat je ze vraagt 

om een waarborgsom te betalen? 

- En tot slot staat de vraag nog open: krijgt iedere nieuwe klant automatisch een kredietcheck, 

of niet? Kan bv. ook random gaan of op een andere manier.  

 
 


