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Met dit formulier meldt u zich aan als deelnemer van het ratingplatform URA Rating Factory op www.uraratingfactory.com. Voor de verwerking van 

uw aanmelding, vragen wij u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar onderstaand mailadres te sturen. 

 E-mail:info@uraratingagency.nl 

Gewenste gebruiker(s): (volledige naam en e-mailadres van de gebruiker) 
 
 Naam: E-mailadres:  ,,Admin’’ 
1

. 
  0 

2
. 

  0 

3
. 

  0 

(Wenst u meerdere gebruikers aan te melden, dan kunt u die invullen op de volgende pagina) 
 

De licentie voor het gebruik van de URA, de vergoeding voor de evaluatiediensten van URA-rating-Factory (flat rate) en de eenmalige lasten 

betreffende de voorwaarden van de URA-helpdesk zijn terug te vinden op www.ura.nl. Met deze aanmelding, gaat u akkoord met de voorwaarden en 

condities van de URA Rating Factory. Deze kunt u terugvinden op www.uraratingagency.nl. De software van de URA Rating Factory maakt gebruik van 

veilige verbindingen. Deze zijn gebaseerd op een HTTS‐verbinding op basis van Standaard SSL‐technologie. De veilige verbindingen zijn voorzien van 

een digitaal SSL‐certificaat van de firma GeoTrust (www.geotrust.com) dat werd verleend door de Equifax Secure Certificate Authority. 

De URA-Rating-Factory kan worden gebruikt na het eerste voorschot voor de basislicentie & -flatrate. De factuur wordt via de e-mail gestuurd naar de 
erkende koper. Na ontvangst van het factuurbedrag zullen de logingegevens voor de gebruikers van de bovengenoemde e-mailadressen worden 
toegestuurd. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De licentievergoedingen de Flatrate is 12 maanden en wordt van te voren in rekening gebracht.  

 
Abonnement Rating Factory 
 
Basis Rating 
 

  
 
Rating Professional 

 

0 EUR 30 p.m. Small: 1-20 werknemers 0 EUR 106,67 

p.m. 

Small: 1-20 werknemers 

0 EUR 50 p.m. Medium: 20-50 werknemers 0 EUR 500 p.m. Medium: 20-50 werknemers 

0 EUR 100 p.m. Large: > 50 werknemers 0 EUR 1000 p.m. Large: > 50 werknemers 

De Basis Rating houdt in een licentie op de Rating 
Factory, inclusief het onbeperkt opvragen van de 
Traffic Light Rating. De Traffic Light Rating geeft de 
uitvalskans (PD- Probability of Default) van een 
onderneming weer gebaseerd op de laatste 
jaarrekening. 

Deze uitbreiding op de Basis licentie is inclusief het onbeperkt opvragen van: 
- Solvency Check – ontwikkeling van de rating over meerdere jaren en een 

onderbouwing door middel van een kengetallen analyse 
- Credit Check – kwalitatieve rating 
- Rating Alert – vergelijking van rentepercentage bij financiering 
- Traffic Light Score Card – vergelijking met externe ratings (Graydon en Coface) 
 
Met de Rating Professional kunt u tevens kosteloos gebruik maken van de 
helpdesk. De abonnementskosten dienen jaarlijks vooruitbetaald te worden.  
Voor SRA leden geldt een korting van 30% op de abonnementsprijs.  

 
 Plaats, datum              Handtekening 

 
 
 

Firmanaam:  Branche:  

Directeur/Partner:  

Contactpersoon:   

Straat:  Land:  

Postcode:  Plaats:  

E-mail:  Telefoonnr.:  

Gewenst aantal loginnamen:  BTWnr.:  

Aanmeldingsformulier URA Rating Factory 

http://www.uraratingfactory.com/
http://www.ura.nl/
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Firmanaam:  

 

Gewenste gebruiker(s): (volledige naam, e-mailadres en (optioneel) vestiging van de gebruiker) 

 Naam:  Man/Vrouw:  E-mailadres:  Vestiging: 
5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
Voor de kosten van diensten van de URA Rating Agency B.V. en de ratings van de URA Rating Factory, verzoeken wij u om de prijslijst op onze website 
www.uraratingagency.nl of www.uraratingfactory.com te raadplegen. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de URA Rating Factory kunt u 
nalezen op www.uraratingfactory.com. 
 
De URA Rating Factory kan na vooruitbetaling volledig worden gebruikt voor de contingenten van de waarde eenheden. Voor de 
kosten en de aankoopprocedure van waarde eenheden verwijzen wij u naar onze website www.uraratingagency.com. 
 

 De URA Rating Factory kan na vooruitbetaling volledig worden gebruikt voor de contingenten van de waarde eenheden. Voor de kosten en de 
aankoopprocedure van waarde eenheden verwijzen wij u naar onze website www.uraratingagency.com 

 Na bestelling van de waarde eenheden en ontvangst van de betaling, worden u direct de wachtwoorden van de overige gebruikers toegezonden. 
Toezending geschiedt via de e‐mailadressen die u heeft opgegeven. Per account kan slechts één gebruiker tegelijk inloggen. 

 De software van de URA Rating Factory maakt gebruik van veilige verbindingen. Deze zijn gebaseerd op een HTTS‐verbinding op basis van 
Standaard SSL‐technologie. De veilige verbindingen zijn voorzien van een digitaal SSL‐certificaat van de firma GeoTrust (www.geotrust.com) dat 
werd verleend door de Equifax Secure Certificate Authority. 

 
Plaats, datum 

 
 

 

 

 

  

 

Extra gebruikers URA Rating Factory 

http://www.uraratingagency.com/
http://www.uraratingagency.com/

