
 

Aanmeldingsproces DKV Euro Service 

Wij krijgen van klanten regelmatig de vraag of zij altijd een borg moeten afstaan bij DKV. Om voor 

alle klanten inzichtelijk te maken dat deze borg niet altijd van toepassing is, geven wij jullie graag een 

kijkje in het verloop van ons aanmeldingsproces. 

Stap 1 

De eerste fase in dit proces is de ontvangst van het aanmeldingsformulier van een toekomstige 

klant. Deze wordt door ons team in behandeling genomen. Essentiele klantgegevens worden 

ingevoerd in onze beveiligde dataserver, zodat wij de klantgegevens altijd snel bij de hand hebben.   

Op die manier kunnen wij verzekeren dat, wanneer u ons belt met een vraag, wij tijdig en accuraat 

een antwoord kunnen geven.  

Stap 2 

Vervolgens wordt er een kredietcheck uitgevoerd. Deze check wordt niet door onszelf uitgevoerd, 

maar via Dun & Bradstreet (D&B). Deze organisatie is gespecialiseerd in het geven van deskundig 

advies op het gebied van kredietinformatie. De uitkomst van deze check wordt door ons als 

uitgangspunt gebruikt voor een beslissing wat betreft een eventuele borg.  

Het kan dus voorkomen dat DKV een borg vraagt gebaseerd op de uitslag van de kredietcheck. De 

reden hiervoor is als volgt: DKV is een kredietverlenende organisatie, daarom wordt door ons, bij de 

acceptatie van een nieuwe relatie, de kredietwaardigheid als uitgangspunt genomen.  

Daarbij verlenen wij onze service in 42 landen wereldwijd, om die reden is het mogelijk dat niet alle 

transacties die met de DKV-card betaald zijn, binnen 2 weken belast kunnen worden. Het 

handelsrisico van DKV ligt in veel gevallen vele malen hoger dan één factuuromzet.  

Voor veel nieuwe klanten is het gelukkig niet nodig om een borg af te geven, omdat bovenstaande 

kredietcheck positief uitvalt. In de gevallen waarbij het wel noodzakelijk is, krijgt u de borg met 

rentepercentage terug aan het eind van het afgesloten contract, mits deze niet gebruikt is voor 

eventuele openstaande betalingen.   

Daarnaast wordt de kredietcheck bij DKV gebaseerd op het betaalverleden van klanten. Dit houdt in 

dat klanten na verloop van tijd een betaalgeschiedenis met ons hebben opgebouwd. Hierdoor is het 

voor sommige klanten mogelijk om hun borg eerder aan ons terug kunnen vragen.  

Wij hopen dat deze korte rondleiding in de aanmeldprocedure van DKV het een en ander duidelijk 

maakt voor u! Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op door te reageren op 

dit artikel of op een van onze andere social media kanalen! 

Wilt u klant worden? Ga naar www.dkv-euroservice.com .  
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