
YELLOW WALNUT LEGAL ‘EXTRA’: VESTINGCHECKS  

 

VestingChecks, weten met wie jij zaken doet 
Een belangrijk aspect om onbetaalde facturen te voorkomen, is te weten met wie jij zaken doet. In het Yellow Walnut Legal ‘Extra’ abonnement in 
samenwerking met Vesting Finance zijn clicks opgenomen. Met deze clicks kan je verschillende checks doen: 

VestingCheck op personen:  

ID-check (1 click): 
Deze controle biedt jou de mogelijkheid om ID-documenten te controleren. Jij krijgt te zien of het document staat geregistreerd als niet geldig, 
gestolen of verlopen datum en/of afgifte in combinatie met de persoon/houder van het document. 
 
Standaard persoonscheck (2 clicks): 
Bij een standaardcontrole vindt een check plaats op juistheid van persoonsgegevens, adresgegevens, telefoongegevens. Jij ziet direct of de data 
van de gecontroleerde persoon reden tot twijfel geven.  
 
Uitgebreide persoonscheck (5 clicks): 
Bij een uitgebreide persoonscontrole vindt een check plaats op het betalingsrisico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon. Welke 
informatie is er bekend over het opgegeven adres? Is het bijvoorbeeld eigendom van de opgegeven persoon? Is er een vaste telefoonaansluiting? 
Hoe staat de postcode bekend? Welke betalingservaringen zijn er bekend van deze persoon? Is hij of zij in aanraking geweest met een 
deurwaarder of incassobureau? Is hij/zij betrokken bij faillissementen, insolventies of onder curatele stellingen?  

 

VestingChecks op bedrijven: 
 
De bedrijvencontrole van VestingCheck is een controle op basis van KvK-nummer of bedrijfsnaam in combinatie met vestigingsadres. Met daarbij 
een controle op de algemene bedrijfsgegevens, risicorating, betaalgedrag, kredietadvies, rechtsvorm, faillissementen, insolventies, onder curatele 
stellingen en holding/moedermaatschappij.  

Wanneer jij een bedrijf controleert op basis van NAW-gegevens, dan krijg jij een terugkoppeling van alle bedrijven die één of meer van de 
ingevoerde gegevens bevatten. Op deze manier heb jij meteen overzichtelijk in kaart of er meerdere bedrijven actief zijn op het ingegeven adres 
of dat er meerdere bedrijven zijn met dezelfde naam. 
 
Basis bedrijvencheck (8 clicks): 
In het resultaat van de basisbedrijfscontrole vind jij de volgende gegevens: 
- Algemene bedrijfsgegevens 
- Risicorating 
- Rechtsvorm 
- Faillissementen en insolventies 
- Onder curatele stellingen 
 
Standaard bedrijvencheck (26 clicks):  
In het resultaat van de standaardbedrijfscontrole vind jij de volgende gegevens: 
- Algemene bedrijfsgegevens 
- Risicorating 
- Betaalgedrag 
- Betaalgedrag drie maanden terug 
- Betaalgedrag binnen de branche 
- Kredietadvies 
- Rechtsvorm 
- Faillissementen en insolventies 
- Ondercuratelestellingen 
- Drie jaar balansdata 

Uitgebreide bedrijvencheck (30 clicks):  
In het resultaat van de uitgebreide bedrijfscontrole vind jij de volgende gegevens: 
- Algemene bedrijfsgegevens 
- Risicorating 
- Betaalgedrag 
- Betaalgedrag drie maanden terug 
- Betaalgedrag binnen de branche 
- Kredietadvies 
- Rechtsvorm 
- Faillissementen en insolventies 
- Ondercuratelestellingen  
- Drie jaar balansdata  
- Bedrijfsstructuur  
- Bestuurders 
 
BTW nummercheck (1 clicks): 
In het resultaat van de BTW nummercontrole vind jij de volgende gegevens: 
- Geldigheid BTW nummer 
- Algemene bedrijfsgegevens  

 


