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Uw uitdagingen:

Internationale expansie gaat hand in hand met lokale bankbehoeften in het 

buitenland en betalingen in vreemde valuta (Forex)
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Behoefte aan een bankpartner in het 

buitenland

• Kennis van uw bedrijf, behoeften en zorgen

• Kennis van de lokale banksector en -vereisten in het 

buitenland

• De steun, de deskundigheid en de middelen hebben om 

u oplossingen met toegevoegde waarde te leveren

Vreemde valuta

• Zaken doen in het buitenland betekent handelen in 

ander munten

• Risico wisselkoersen

• Hedging

• Digitale oplossingen



Uw uitdagingen:

Toenemende behoefte aan werkkapitaal in een uitdagende omgeving 

kan uw bedrijf in gevaar brengen
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Met welke uitdagingen kan uw bedrijf worden 

geconfronteerd?

• Toenemende behoefte aan werkkapitaal

• Klanten betalen niet op tijd of helemaal niet

• Afhankelijkheid van één of enkele leveranciers of klanten

• Te veel tijdrovende handmatige processen en papierwerk

• Blootstelling aan wisselkoersrisico's als gevolg van 

internationale activiteiten

• Wat kan uw bedrijf en uw resultaten 

verbeteren?

• Cash en liquiditeit beheren

• Risico beheren

• Digitaliteit



Hoe kunnen we u helpen ?

Sterke menselijke expertise en digitale oplossingen van topkwaliteit 

maken het verschil
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• Unieke aanpak door onze WCS-experts: een combinatie 

van factuurfinanciering, handelsfinanciering en 

betalingsexpertise

• Ontlast de treasury-functie van onze klanten

• Automatiseren van uw operationele taken 

• Verrijk uw besluitvormingsproces met strategische 

inzichten

• Maximaliseer uw aandeelhouderswaarde

• Digitale oplossingen van topkwaliteit op maat

• Proactief inzicht via ons Business Dashboard 

• Inzicht in werkkapitaal, sectoranalyse, API Connect & 

Pay & GPI Tracker

• Adequate oplossingen in elke stap van de financiële

toeleveringsketen



Een welomlijnde strategie voor de thuismarkten, ondersteund door het internationale 

netwerk van KBC netwerk van KBC
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9 Branches 

New York, Paris, London, 

Rotterdam, Düsseldorf, Milan, 

Shanghai, Hong Kong en 

Singapore

Onze strategie is erop gericht de kernmarkten van KBC Groep te ondersteunen 

• Lokale bankondersteuning bieden in ons internationale kantorennetwerk aan 
dochterondernemingen van bedrijven met hoofdkantoren in een KBC-kernmarkt

• De lokale en internationale bankbehoeften ondersteunen met ofwel bestaande operaties in een of 
meer van onze kernmarkten, ofwel met plannen om een van deze kernmarkten te betreden via 
greenfield investeringen of acquisitie

• De noodzakelijke brug vormen tussen de thuismarkt en het lokale land, een langetermijnrelatie
opbouwen als vertrouwde lokale partner

• Daarnaast biedt elk kantoor specifieke diensten aan, toegesneden op de markt waar zij gevestigd 
zijn



Interessante linken: van KBC
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Internationaal ondernemen, dat kan makkelijker! - KBC Bank & Verzekering

KBC Working Capital Solutions

Bescherm je bedrijf tegen wisselkoersrisico met Go&Deal Pro - KBC Bank & Verzekering

Hedging - Corporate Banking - KBC Bank & Verzekering

Contactgegevens branches:
Internationale kantoren - Corporate Banking - KBC Bank & Verzekering

https://www.kbc.be/ondernemen/nl/product/buitenlandse-handel.html?zone=breadcrumb
https://www.kbc.be/campaigns/working-capital-solutions/nl/index.html
https://www.kbc.be/ondernemen/nl/product/betalen-en-betaald-worden/online-bankieren/computer/alles-over-business-dashboard/go-deal.html
https://www.kbc.be/corporate/nl/artikel/betalingsverkeer/hedging.html
https://www.kbc.be/corporate/nl/contact/internationale-kantoren-contacteren.html?zone=breadcrumb


van KBC
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Start it @KBC 



V
Business coach Jo Van Winckel met specialisatie internationale expansie

Hubs in New York, Praag en Budapest ( tijdelijke workspace)

Via GAN toegang tot hubs van andere acceleratoren over heel de wereld 
(2 weken workspace) 

Netwerk van partners en mentoren met expertise

KBC
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Aanspreekpunten: 
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In eerste instantie je aanspreekpunt in jouw bankkantoor, deze verwijst dan door 
naar één van onze experten.

Of

Nadia Van der Velden
Community manager incubatoren Limburg
nadia.vandervelden@kbc.be
nadia@startit.be
0494 21 56 79

mailto:nadia.vandervelden@kbc.be

