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Bruxelles, le 18 mai 2017 

 

Beheer liquide middelen en cashflow :  

UPTR en KOALABOOX sluiten een partnership voor het 
optimaliseren van het facturatiebeheer van de transportprestaties 

 

2 jaar geleden nam UPTR de beslissing om jaarlijks de gemiddelde financiële gezondheid te diagnosticeren 
van de Belgische transportsector.  

 

Om dit te doen, mandateerde UPTR het expertise- en auditbureau BDO om de balansen van om en bij de 
6000 transportbedrijven (mbt NACE-code 494) ingeschreven bij de Nationale Bank van België. 

Deze – haast medische – scan van de balansen van 2014 en 2015 heeft de specifieke problemen van deze 
sector kunnen blootleggen, nl de abnormaal lange betaaltermijnen voor de facturen van 
transportprestaties. Deze bedroeg 60 dagen in 2015 (tegenover 39 dagen gemiddeld in de andere 
sectoren). In 2015 hadden meer dan een kwart van de transporteurs problemen met hun cashflow.  

Met de kilometertaks en de betaaltermijnen die algemeen erg kort zijn, vreest UPTR dat in 2016 en 2017 
deze cijfers nog sterk zullen stijgen …  

Met dit in het achterhoofd, heeft UPTR verschillende pistes onderzocht om oplossingen voor te leggen 
aan haar leden.  

KOALABOOX stelde aan UPTR een simpele en doeltreffende oplossing inzake facturatie en financiering van 
facturen voor, die de transporteurs sturen naar hun klanten.  

Ten eerste zorgt de oplossing van Koalaboox ervoor dat je de betaling van je transportfacturen reeds 
binnen de 24u kan ontvangen. Op deze manier wacht de onderneming geen 60 dagen meer op de 
betaaltermijn. Het gaat hier om de financiering van je facturen, op aanvraag. De kredietlijnen liggen 
tussen 25 000€ en 750 000€. Deze oplossing is beschikbaar voor al onze leden.  

Anderzijds laat het platform van Koalaboox toe om je facturen op een simpele en snelle manier op te 
stellen. Ze is gelinkt aan het merendeel van de Belgische banken en biedt zo een automatische 
betaalopvolging die zo bijdraagt aan een verbetering van je cashflow. Een facturatieprogramma dat je 
helpt je onderneming online te beheren dankzij simpele en praktische dashboarden.  

De leden van UPTR krijgen 30% korting op het abonnementsgeld van Koalaboox, dat varieert tussen 19€ 
en 39€. Om hiervan te genieten hoef je enkel UPTR te contacteren en naar je kortingscode te vragen.  
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Betreffende Koalaboox 

Koalaboox, opgericht in 2012, is een Belgisch bedrijf dat online oplossingen biedt aan bedrijven ivm 
facturatie en financiering. Deze oplossing laat toe je bedrijf online te sturen en geeft je toegang tot 
een snelle en simpele financiering. Meer dan 350 boekhoudkantoren bevelen Koalaboox aan en de 
diensten worden dagelijks door meer dan 5000 ondernemers gebruikt om hun bedrijf te runnen en 
hun geldstromen te verbeteren.  

www.koalaboox.com  

 

 

Perscontacten : 

Jonathan Avau (Koalaboox) : jonathan.avau@koalaboox.com - +32 499 50 60 28 
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