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Tachtig procent van de Nederlande exporteur factureert
digitaal, maar volgen twee derde van hen heeft deze manier van
factureren geen effect op de nelheid waarmee een factuur wordt
etaald.
Dat lijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradiu en
ondernemerorganiatie evofenedex. Volgen de Nederlande
exporteur i Nederland ook verder met e-facturatie in vergelijking
met het uitenland.
De toekomt van e-facturatie, waarij er een directe verinding i
tuen oekhoudpakketten onderling en er in feite geen menelijke
interventie meer i, zal volgen Tom Kaar ijpeteijn, algemeen
directeur van Atradiu Nederland echter wél de nodige gevolgen
heen, zowel poitief al negatief: "Het poitieve aan deze wijze van
factureren i dat edragen via automatich incao worden
afgechreven en du altijd op tijd worden etaald. Voor een oepele
gang van zakendoen i dat aoluut toe te juichen."
Maar met het automatich etaald worden van facturen kunnen
ondernemer volgen Kaar ijpeteijn wel elangrijke
waarchuwingignalen mien, waardoor de kan groter wordt dat
zij ploteling met het failliement van een afnemer te maken
krijgen. "Nu kan je al een afnemer zijn facturen langzamer etaalt
tijdig inpelen op het feit dat hij mogelijk in financiële prolemen
verkeert. en goede check op de financiële kredietwaardigheid van je
afnemer wordt du elangrijker, net al – juit in de digitale wereld het peroonlijk in contact lijven met je zakenpartner."
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Nederland verdient meer aan
export naar VK
Nederland heeft vorig jaar meer verdiend aan
export naar het Verenigd Koninkrijk dan een jaar
eerder. De verdienten tegen 4 procent tot 25,5
miljard euro, meldt het Centraal ureau voor de
tatitiek (C) op ai van een voorlopige
chatting. Daarmee zijn de ritten op de Duiter
na de elangrijkte handelpartner van on land.
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Mk'er kunnen zich weer aanmelden ij
Oranje Handelmiiefond
Ondernemer uit mk kunnen zich weer aanmelden voor extra
onderteuning van het Oranje Handelmiiefond ij het
realieren van hun internationale amitie. 
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Frie mk kan uidie aanvragen
voor nieuwe exportmedewerker
De provincie Frieland heeft de uidieregeling
internationaal ondernemen Frlân 2016-2020
uitgereid, zodat Friee mk-ondernemingen vanaf
15 feruari 2019 uidie kunnen aanvragen voor
het in dient nemen van een exportmedewerker. 
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Nederland handhaaft zich in top
5 grootte exportlanden
Nederland handhaaft zich in 2019 in de top 5 van
grootte exportlanden ter wereld. De
reearchafdeling van kredietverzekeraar uler
Herme voorziet voor onze export volgend jaar een
groei van 8 procent (52 miljard dollar). 
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'lektronich factureren rukt
minder nel op dan verwacht'
r i teed meer aandacht voor elektronich
factureren, maar de rol van cannen en herkennen
domineert op dit moment nog in de
accountancranche. 
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