
Onbeperkt toegang tot kredietinformatie 
en compliance checks.

SRA Compliance 
Pakket van Graydon.



Help uw cliënten bij het beperken 
van hun risico’s. 
Uit onderzoek van SRA blijkt dat ondernemers een accountant willen 
die verder kijkt dan de jaarrekening. Ondernemers verwachten dat u 
hen een strategisch advies kan geven op de lange termijn. Wilt u echt 
van toegevoegde waarde zijn? Dan dient uw kantoor kennis te hebben 
van financiële, fiscale en branche-specifieke ontwikkelingen.

Voldoe aan alle regelgeving en geef advies
Met het SRA Compliance Pakket van Graydon voldoet u aan alle regelgeving. Bovendien kunt u op basis van de 
betrouwbare informatie uw cliënten grondig adviseren.

Customer Due Diligence (CDD) 
U bent verplicht uiteindelijke belanghebbende personen (UBO’s) te identificeren en controleren op sanctie- en 
landenlijsten, PEP lijsten, controlelijsten en negatieve publiciteit. De up-to-date database van Graydon brengt 
de UBO’s in kaart, screent  hen op alle verplichte lijsten en slaat automatisch de gegevens op, zodat u dit kunt 
gebruiken voor uw audit trial. Uniform en efficiënt.

Praktijkadvies 
Met het Compliance Pakket krijgt u met één druk op de 
knop inzicht in markttendensen, maakt u benchmarks, 
vergelijkt u jaarrekeningen op (financiële) ratio’s of 
uitzonderlijke  situaties en kunt u bedrijfswijzigingen 
traceren. Zo ondersteunt u  uw cliënten nog beter bij 
het maken van business genererende  beslissingen.

Inkoopvoordeel
Met dit pakket bespaart u minimaal 30% op uw 
inkoopkosten van KvK-uittreksels. 

Vast laag tarief
U kunt kiezen uit verschillende modules: Small, 
Medium of Professional. Meer informatie over deze 
modules en de tarieven vindt u op de volgende pagina. 
Heeft u interesse in een van onze andere diensten? 
Neem contact op met Graydon op 020 - 567 97 50 
of stuur een e-mail naar verkoop@graydon.nl.

Met het Graydon kredietrapport krijgt 
u onbeperkt inzicht in:

•  Financiële gegevens

•  Jaarrekeningen en ratio-vergelijkingen

•  Credit rating

•  Ontwikkeling van de credit rating

•  Betaalgedrag

•  Kredietlimiet

•  Benchmark-tooling

•  Inzicht in markttendensen

•  Verwante relaties die u kunt toetsen op 

 86 uitzonderingen (XSeptions)



Overeenkomst.
Ja, ik wil onbeperkt toegang tot kredietinformatie en compliance checks.

1.  Vul de overeenkomst volledig in en onderteken deze.
2.  Stuur de overeenkomst naar: Graydon Nederland BV
     Antwoordnummer 356
     1100 VC Amsterdam
     Mailen kan naar: verkoop@graydon.nl of stuur een fax naar 020 - 567 95 59
3. Na verwerking van de overeenkomst ontvangt u een activatiemail om in te loggen op de klantenportal ‘Mijn Graydon’. 
   Hier kunt u tevens tarieven van onze overige producten vinden.

Relatiegegevens

Bedrijfsnaam

Rechtsvorm

KvK nr.                  BTW - nummer

Naam contactpersoon                 M          V

Kantooradres                                         

Postcode                          Plaats

Telefoon                     Fax

E-mailadres

Naam bank                        Bankrek nr.

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

In te vullen door u:

Naam

Functie

Datum

Handtekening

In te vullen door Graydon:

Totaalprijs pakket per jaar:                          

Voor specificatie van de totaalprijs zie pagina ‘Uw gekozen module’

Startdatum:Looptijd van de overeenkomst:  24 maanden                         

Module  Krediet  UBO search  Relatienetwerk  KvK uit  KvK live
 informatie & Compliance  rapport en voorraad
 rapport check Xseptions
 (A, B, C, C+ D en E)  (uitzonderingen)

Product

       Small C 35 C 27,50 C 17,50 C 1,50 C 2,10

C 3.600

       Medium C 30 C 22,50 C 15,00 C 1,50 C 2,10

C 6.000

       Professioneel     
       (maatwerk)



Uw gekozen module.

Voorwaarden

U vindt onze Algemene Voorwaarden op www.graydon.nl. Voor uw gemak hebben wij hieronder de belangrijkste voorwaarden 
vermeld:

•  Bij overschrijding van het maximum betaalt u een meerprijs per product. Bij een meerjarig contract staat na elk jaar de teller 
weer op nul. U kunt altijd de status van het aantal opgevraagde bedrijven opvragen via de Servicedesk.

•  De onbeperkte toegang geldt voor de producten uit uw pakket. Wenst u andere producten af te nemen, dan betaalt u het 
geldend aantal eenheden voor het betreffende product, met een eenheidsprijs van € 17. Hiervoor ontvangt u een factuur op 
maandbasis.

•  Na het einde van de looptijd wordt het contract verlengd voor een gelijke periode, tenzij de overeenkomst één maand voor 
vervaldatum is opgezegd. 

•  Het gebruik van de af te nemen producten uit het pakket wordt direct bij aanvang van de overeenkomst gefactureerd.
•  Tarieven zijn exclusief BTW.

           Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en Tarieven van Graydon Nederland B.V.. Deze heb ik ontvangen.

          Activeer toegang tot overige diensten op het online klantenportal Mijn Graydon.
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