Brochure 2017
Ai2, betrouwbaar en bewezen: Het betalingsplatform voor de sierteelt.
Wilt U zonder inspanning de zekerheid dat uw
klanten op het afgesproken tijdstip betalen?
Het kan met de diensten van Ai2.

De nadruk van Ai2 ligt op gemak,
betrouwbaarheid en efficiency op het
gebied van administratieve handelingen
en eenvoud.
Historie
In de afgelopen 10 jaren is het aantal
gebruikers en het dagelijks geïncasseerde
geldbedrag sterk gegroeid en heeft Ai2
bewezen dat het een volwaardig betaalen verrekenplatform is voor (inter)
nationale betalingen in de sierteelt. Op dit
moment maken meer dan 1000 bedrijven
gebruik van de diensten van Ai2.
Verzekeren
Vanaf januari 2013 is het mogelijk om uw
transacties mee te verzekeren in een
mantelpolis van Atradius. Het beheer van
deze polis wordt gedaan door het bedrijf
Agrover, voor meer info www.agrover.nl
Cashmanagement
Inzicht en controle over uw geldstromen is
één van de belangrijkste elementen van
het ondernemen. U moet er voor zorgen
dat uw klanten op het juiste tijdstip betalen
en u wilt op ieder moment van de dag
inzicht in de in- en uitgaande geldstromen.
EAB berichten worden direct ingelezen!
Om het voor u als kweker eenvoudig te
maken om aan te sluiten en al uw
verkopen overzichtelijk te houden lezen wij
gewoon uw EAB berichten in en geven wij
de juiste terugkoppeling aan uw EAB
systeem.

incassodiensten van Ai2 is er
EKTservice.nl ontwikkeld, de kweker kan
hier op zeer eenvoudige wijze zonder
enige investering zijn orders afhandelen
en ter incasso aanbieden.
Ai2 voordelen:
 Eenvoudig
 Flexibel
 Betrouwbaar
 Zekerheid
 Lage kosten
 Geen beperkingen
 Geen inzicht in uw transacties
door derden
Toezicht
Ai2 maakt gebruik van een Stichting
beheer Transactiegelden voor de incasso
en uitbetaling aan haar klanten. Het
toezicht op deze Stichting wordt gehouden
door een onafhankelijk bestuur onder de
vakkundige leiding van de heer Jan
Zegering Hadders.

Jan Zegering Hadders,
voorzitter van de Stichting
beheer Transactiegelden.
voormalig bestuursvoorzitter
van ING en huidig lid RvB
Fortis N.V.
Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in de diensten van Ai2?
Neemt u dan contact op met Rene Fransen op
nummer 0297-250102 of via mail: info@ai2.nl
of bezoek de website: www.ai2.nl
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