Powered by

PERSONEN KREDIETRAPPORT: BA de Vries
Datum: 31 - 01 - 2018

Consument
Naam

BA de Vries

Geboortedatum

12 - 01 - 1970

Geslacht

Man

Adres

Kerkstraat
13 A
5341BK Oss

Conclusie
Laag risico
Het aangaan van een overeenkomst op basis van krediet wordt verantwoord
geacht.

Toetsingsresultaat
Eind score

50

Individuele risicobeoordeling

60

Statistische beoordeling

40

EDR betalingsbeoordeling

40

Bekend op adres

Nee

Bekend op ander adres

Ja

Dit rapport is besteld op kredietrapportaanvragen.nl

Kredietrapporten al vanaf € 6,95 per stuk!
Personen kredietrapporten al vanaf € 2,95 per stuk!
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Waarneming op naam
Betalingservaringen
Positieve betalingservaringen

0

Negatieve betalingservaringen

0

Afgesloten incassodossiers

0

Actieve incassodossiers

0

Rapportages
Acceptatietoetsingen

0

Verhaalstoetsingen

0

Acceptatierapporten

0

Verhaalsrapporten

0

Faillissementen
Faillissementen

0

Opgeheven Faillissementen

0

Betrokkenheid bij faillissementen

0

Betrokkenheid bij opgeheven faillissementen

0

Surseances van betaling
Surseances van betaling

0

Opgeheven Surseances van betaling

0

Betrokkenheid bij Surseances van betaling

0

Betrokkenheid bij opgeheven Surseances van betaling

0

WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
WSNP

0

Opgeheven WSNP

0

Betrokkenheid bij WSNP

0

Betrokkenheid bij opgeheven WSNP

0

Overige
Overige waarnemingen niet van belang

0

Overige ( betrokkenheid bij ) ( opgeheven )
insolventies

0
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Waarneming op adres
Betalingservaringen
Positieve betalingservaringen

0

Negatieve betalingservaringen

0

Afgesloten incassodossiers

0

Actieve incassodossiers

0

Rapportages
Acceptatietoetsingen

0

Verhaalstoetsingen

0

Acceptatierapporten

0

Verhaalsrapporten

0

Faillissementen
Faillissementen

0

Opgeheven Faillissementen

0

Betrokkenheid bij faillissementen

0

Betrokkenheid bij opgeheven faillissementen

0

Surseances van betaling
Surseances van betaling

0

Opgeheven Surseances van betaling

0

Betrokkenheid bij Surseances van betaling

0

Betrokkenheid bij opgeheven Surseances van betaling

0

WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
WSNP

0

Opgeheven WSNP

0

Betrokkenheid bij WSNP

0

Betrokkenheid bij opgeheven WSNP

0

Overige
Overige waarnemingen niet van belang

0

Overige ( betrokkenheid bij ) ( opgeheven )
insolventies

0
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Wijk- en buurt informatie
Bestedingspatroon

eerste levensbehoefte.

Gemiddel besteedbaar inkomen

1833

Inwoners

8557

Marketing

slecht.

Naam buurt

Centrum West, Centrum Nrd, Centrum Zuid.

Buurtwaardering

niet bekend

Scorebepaling Personen kredietrapport
Het Personen kredietrapport geeft een scoregetal weer tussen 0 en 100, waaruit af te leiden valt hoe groot het risico wordt geacht (lage score) dat men loopt
indien er een zakelijke transactie met de debiteur (consument) word aangegaan. De basis voor dit scoregetal wordt opgebouwd uit een drietal verschillende
scorecomponenten (score 1, score 2 en score 3). Hieronder volgt een uiteenzetting van de scorecomponenten die de grondslag vormen voor de berekening
van de score.
Score 1 – Individuele EDR - Risico beoordeling
Deze score heeft betrekking op de persoonlijke gegevens omtrent een persoon waarover advies gewenst is. Deze score weegt zeer zwaar mee in het
berekenen van de eindscore.
Score 2 – Statistische regio beoordeling
Deze score is gebaseerd op de leefomgeving van de persoon waarover advies gewenst is. De tijdens de toetsing opgegeven informatie wordt vergeleken met
informatie die feitelijk afkomstig is van openbare bronnen en wordt door EDR gewogen en beoordeeld. Deze score weegt maar in beperkte mate mee in het
berekenen van de eindscore.
Score 3 – EDR regio betalingsbeoordeling
Deze score is eveneens gebaseerd op de statistische informatie uit het onderzochte postcodegebied. Deze informatie is echter afkomstig uit de databanken
van EDR zelf en heeft voornamelijk betrekking op het aantal negatieve en/of positieve ervaringen die door EDR geregistreerd zijn. Deze score weegt maar in
beperkte mate mee in het berekenen van de eindscore om te voorkomen dat een persoonlijk goed scorende, als gevolg van een extreem lage score 3 wordt
afgewezen.
Overige indicatoren
Naast de weging van score 1, 2 en 3 zijn ook een tweetal indicatoren van invloed op het uiteindelijke score resultaat. Deze indicatoren houden op basis van
een telling bij hoe betrouwbaar, of onbetrouwbaar, de inhoud van de opgegeven datavelden, en of combinaties daarvan zijn. De tellingen worden
bijgehouden in een zogenaamde fraudeteller en een betrouwbaarheidsteller, en zullen uiteindelijke meewegen in de berekening van de definitieve eindscore.
Score 4 – Eindscore
Na het samenstellen van de scores 1, 2 en 3, wordt op basis van een formule een getal gevormd voor de eindscore. Dit getal wordt vervolgens weer
verrekend met de uitkomsten van de fraude teller en de betrouwbaarheidsteller en de uitkomst daarvan is de uiteindelijke eindscore (score 4).
Let op!
EDR geeft alleen een negatief oordeel over een consument indien wij harde (aantoonbare) negatieve persoonsgebonden data tot onze beschikking
hebben. In het geval van een positief oordeel kunnen wij nog een onderscheid maken in hoe goed de klant is.
U mag alleen een Personen kredietrapport kopen wanneer u een bedrijf bent. Het is niet dan ook niet de bedoeling dat u de kredietwaardigheid van
uw buurman gaat opvragen.
EDR heeft toegang tot heel veel data, bijna alle Nederlanders nemen 1 of meerdere producten af van DAS waar EDR weer een onderdeel van is. Echter
banksaldo’s zijn niet bekend, deze worden niet afgegeven door de bank.

Mocht u vragen hebben over de uitkomst van de toetsing dan kunt u bellen met onze helpdesk via telefoonnummer 070 4525220. Consumenten met vragen
over de toetsing kunt u doorverwijzen naar onze website: www.edrcreditservices.nl of laten bellen met 070 4525220.
Hoewel EDR Credit services aan de inhoud van dit rapport de uiterste zorg besteedt, aanvaardt EDR Credit services geen aansprakelijkheid voor
onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, voor de gevolgen daarvan en voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van het rapport. EDR
Credit services is niet verantwoordelijk voor het gebruik van (gegevens uit) het rapport ten behoeve van derden. Dit rapport mag niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van EDR Credit services openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Op alle verstrekte rapportages zijn de algemene bepalingen
van EDR CREDIT SERVICES van toepassing.
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