Seminarie

25 september

Indekken van risico
Alternatieve methodes

Risico is inherent aan handelskrediet en kredietmanagers proberen dat dan ook zo goed mogelijk in
te dekken.
Naast de reeds bekende en gebruikte methodes om het kredietrisico te beheersen zijn er ook andere
aspecten die misschien nog niet zo sterk ingeburgerd zijn.
Tijdens dit seminarie bespreken we enkele mogelijkheden hiervan.

Garanties
Door gebruik te maken van garanties kan je de behoefte aan werkkapitaal verminderen en de
headroom op je bancaire lijnen optimaliseren.
Henk Deraedt, Director Special Products and Banking Channel, Euler Hermes
Pieter Vanhoutteghem, Surety and Guarantee Manager, Euler Hermes

Fraude
Een fraudegeval kan drastische gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van uw onderneming.
De helft van de ondernemingen werd de laatste vijf jaar het slachtoffer van een poging tot fraude, bij
één op vier haalden de fraudeurs het afgelopen jaar hun slag ook thuis. Samen overlopen we de
verschillende types fraude en hun gevolgen. Vervolgens analyseren we hoe u zich hiertegen kan
beschermen via preventieve maatregelen en verzekering.
Jean Pierre Fekenne : Business Manager Fraud, Euler Hermes

Factoring en Reverse Factoring
Het concept van factoring is wellicht voor iedereen bekend. Maar is factoring op heden relevant en in
welke gevallen is factoring een goede oplossing ? Wat is er mogelijk binnen factoring en wat
betekent reverse factoring nu juist ?
Jeffrey Lemmens, Head Of Sales North, BNP Paribas Fortis Factor

Praktisch
Dit seminarie gaat door op woensdag 25 september 2019 in de Priorzaal van Het Pand,
Onderbergen 1 te Gent
Koffie staat klaar vanaf 13.30 u, het seminarie start om 14 u, het einde is voorzien rond 17 u.
Deelname is gratis voor leden van IvKM, en voor medewerkers van de Associatie Universiteit Gent.
Voor anderen geldt de deelnameprijs van 200 € + BTW
We vragen wel om vooraf in te schrijven : hiertoe volstaat een mailtje naar info@ivkm.be

Onze werking wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze structurele partners.
Voor dit seminarie werken we samen met Universiteit Gent

