
Real time inzicht voor potentiele investeerders

Voorfi nanciering van uw uitstaande facturen

Tools voor automatische verwerking

Alle factuurinformatie snel beschikbaar 

Managen van de diversiteit aan  contracten en facturen

Vergoot de slagkracht van uw debiteurenbeheer

Meer zekerheid met online credit checks 

Snelle betaling met externe fi nancier

Online platforms voor fi nanciering

Meer inzicht met cash fl ow management tools 

Meer werkkapitaal nodig
voor groei

Snel werkkapitaal
nodig voor betalingen

Veel tijd nodig voor handmatige 
invoer in van orders en facturen

Factuur wordt laat verstuurd
(en dus ook laat betaald)

Veel disputen door foute facturen

Klanten betalen laat of niet

Onduidelijkheid over de
betaalmoraal van nieuwe klanten

Charters willen snel betaald worden

Kapitaal nodig voor investeringen
in trucks of ruimte

Onverwacht tekort aan
geld voor betalingen

5

4

2

1

3

6

8

9

10

7

10 FINTECH KANSEN VOOR
EEN GEZOND FINANCIEEL PROCES
Het Logistiek & Fintech programma van Dinalog en Holland Fintech en partners presenteert
10 Fintech kansen voor een gezond fi nancieel proces voor logistiek dienstverleners.

Het gehele proces van orderverwerking, facturatie en betalingen 
verloopt niet altijd optimaal en effi ciënt. Daarmee kunnen logistiek 
dienstverleners hun fi nancieel resultaat mee verbeteren. Het 
programma heeft in kaart gebracht welke fi ntech oplossingen 
er zijn die kansen kunnen bieden om dit te verbeteren in een 
gezond fi nancieel proces. Deze top 10 kwam tot stand op basis 
van onderzoek van Hogeschool Windesheim en interviews met 
logistiek dienstverleners in samenwerking met Transport en Logistiek 
Nederland (TLN).
Wilt u ook weten welke kansen er met fi ntech oplossingen zijn voor 
uw bedrijf? Of heeft u een uitdaging die hier niet tussen staat? 
Neem dan contact met ons op: Gijs Pel, gijs@hollandfi ntech.com

In het ambitieuze logistiek & fi ntech programma werken Dinalog 
en Holland FinTech  aan innovatie: samen met meerdere partijen 
richt richten Dinalog en HollandFintech zich op het uitwisselen van 
kennis, interesse in het thema te bevorderen en het creëren van 
samenwerking tussen fi ntech en de hele logistieke keten. Het fi ntech 
ecosysteem is hier intensief bij betrokken, mede mogelijk gemaakt 
door het Ministerie van Economische Zaken. Het programma heeft 
als doel om duurzame, collectieve oplossingen te creëren die 
bijdragen aan de continue ontwikkeling en toepassing van fi ntech 
in de logistiek. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.LOGISTICSANDFINTECH.COM


