
Biller: eenvoudig factureren,
beheren én incasseren

Biller debiteurenbeheer 
is goed voor uw bedrijf!

- Beveiligd online relaties 
en facturen beheren

- Eenvoudig facturen maken 
in uw eigen huisstijl

- Automatisch herinneren 
en aanmanen binnen de 
ingestelde termijn 

- Correspondentie over facturen
overzichtelijk bijhouden

- Onbetaalde facturen eenvoudig 
ter incasso aanbieden bij 
incassobureau of deurwaarder

Het voorkomen van betalingsachterstanden en het tijdig innen 
van openstaande facturen is van levensbelang voor uw onderneming. 
Bij goed debiteurenbeheer kunt u sneller over uw gelden beschikken 
en daarmee weer investeren in uw onderneming.

Renteverlies kunt u tot een minimum beperken en wat te denken 
van de kosten voor een lening om voorraden te financieren?

Wanneer uw debiteurenbeheer goed en strak verloopt, 
kost dit u minder tijd én geld en bent u dus kostenbesparend bezig! 

Voordelen van goed 
debiteurenbeheer
- Kortere gemiddelde betalingstermijnen
- Liquiditeitsverbetering
- Afname van dubieuze debiteuren
- Afname openstaand saldo

ONLINE FACTUREREN ÈN INCASSERENEREN ÈN INCASSEREN



Mogelijkheden
- Onbeperkt facturen maken, versturen en beheren.

- Factureren in uw eigen huisstijl, met uw eigen logo. 

- Kies zelf hoe uw factuur verzonden dient te worden: per e-mail of per post.

- Facturen en relaties exporteren.

- Contante betalingen en deelbetalingen verwerken.

- Betalingsbestanden van de bank importeren en verwerken.

- Correspondentie over een factuur bijhouden in tickets.

- Factuur en de historie (tickets) ter incasso uit handen geven.

Voordelen
- Bespaar tot 75 procent op uw huidige factureringskosten door 

online facturen te maken, versturen en beheren.

- Factureren met Biller is veel minder arbeidsintensief. U bespaart 
veel tijd doordat de administratie sneller en efficiënter verloopt.

- Zo heeft u meer tijd om zich te concentreren op uw kernactiviteit 
en dat levert concurrentievoordeel op.

- Mocht een betalingstermijn verstrijken, zonder dat er een betaling heeft
plaats gevonden, geeft Biller aan welke actie u kunt ondernemen. 

- Verbetering van uw liquiditeitspositie is een belangrijk aspect om te kiezen
voor Biller. Uit onderzoek is gebleken dat bij elektronisch factureren uw
klanten gemiddeld 7 dagen sneller betalen.

Biller in het kort
Biller biedt u de mogelijkheid om online uw facturen te maken, versturen en beheren. 
Het versturen van uw facturen per post is geen enkel probleem bij het gebruik van Biller. 

Sinds februari 2009 zijn digitale facturen gelijkgesteld aan papieren facturen. 
Hiervoor is geen toestemming nodig van de klant. Ook heeft u geen digitaal certificaat nodig. 

Door elektronisch te factureren levert u meer service. Dit is een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. 
Een elektronische factuur is niet alleen voordeliger, maar u helpt ook uw klanten met besparen. 
De inkomende facturen worden door uw klanten namelijk vaak ook elektronisch verwerkt. 
Zo levert het gebruik van Biller uw klant ook een besparing op.
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Biller B.V.
Bruggertstraat 350
7545 PJ Enschede

Telefoon 088 00 79 179
KvK 08226476

info@biller.nl
www.biller.nl

Maak GRATIS een account aan op www.biller.nl
Daar vindt u ook een compleet overzicht van alle mogelijkheden


