
Anders Medical Factoring biedt nu twee totaalpakketten: ‘Molaar’ en 
‘Premolaar’. Maak kennis met onze patiëntvriendelijke producten!

Vragen? Bel ons 085 273 49 79 of mail ons info@andersmf.nl

Anders Medical 
Factoring: Het beste 

factoringproduct 
vanaf 0,6%

De beste keuze in medisch debiteurenbeheer



Premolaar voor zorgverleners: 
   Factoring vanaf 0,6%*;
   Volledig facturatietraject, inclusief deurwaarder;
   Van een oninbare vordering wordt 50% gecrediteerd;
   Gratis factuur per e-mail;
   Factuur per post €0,50,-;
   Vaste contactpersonen, oprechte betrokkenheid en interesse;
   Een vriendelijke medewerker als aanspreekpunt;
   Uitbetaling na vijf weken, zonder rentekosten;
   Altijd de mogelijkheid om een factuur terug te halen;
   Gratis creditcheck nieuwe patiënten;
   Een rekening waarop uw geld veilig staat (Derdengeldenrekening);
   Vooruitstrevend Dashboard voor al uw factoringzaken;
   Inzicht in alle managementcijfers;
   Tijdens kantooruren live chat met een medewerker;
   Meedenken over belangrijke beslissingen (Coöperatie CE Medical Factoring U.A.);
   Leden van de coöperatie delen mee in de winst;
   Mogelijkheid tot afsluiten van een meerjarencontract.

Premolaar voor patiënten: 
  Facturen ontvangen per e-mail of via de app;
  Kosteloze betalingsregeling;
  Gratis kopie factuur;
  Geen iDeal transactiekosten;
  Na verstrijken betalingstermijn volgt één herinnering zonder kosten;
  In geval van een tweede herinnering brengen wij niet direct de volledige incassokosten in  

     rekening, maar slechts 50% daarvan;
  Speciaal getrainde patiëntendesk;
  Een vriendelijke medewerker als aanspreekpunt;
  Belkosten tegen lokaal tarief;
  Zelf factuurzaken regelen via de app of het patiëntenportaal: www.mijnAndersnota.nl.

 

*Afhankelijk van de afspraken die we met u maken

Molaar voor zorgverleners:
  Factoring vanaf 1,7%*; 
  Volledige overname debiteurenrisico;
  Korting achteraf in geval van een laag debiteurenrisico*;
  Gratis factuur per e-mail;
  Factuur per post €0,50,-;
  Vaste contactpersonen, oprechte betrokkenheid en interesse;
  Een vriendelijke medewerker als aanspreekpunt;
  Tussentijdse uitbetalingen, restant uiterlijk na 5 weken;
  Altijd de mogelijkheid om een factuur terug te halen;
  Gratis creditcheck nieuwe patiënten;
  Een rekening waarop uw geld veilig staat (Derdengeldenrekening);
  Vooruitstrevend Dashboard voor al uw factoringzaken;
  Inzicht in alle managementcijfers;
  Tijdens kantooruren live chat met een medewerker;
  Meedenken over belangrijke beslissingen (Coöperatie CE Medical Factoring U.A.);
  Leden van de coöperatie delen mee in de winst;
  Mogelijkheid tot afsluiten van een meerjarencontract.

Molaar voor patiënten:
  Facturen ontvangen per e-mail of via de app;
  Kosteloze betalingsregeling;
  Gratis kopie factuur;
  Geen iDeal transactiekosten;
  Na verstrijken betalingstermijn volgen twee herinneringen zonder kosten;
  In geval van een eerste aanmaning brengen wij niet direct de volledige incassokosten in  

     rekening, maar slechts 25%;
  Speciaal getrainde patiëntendesk;
  Een vriendelijke medewerker als aanspreekpunt;
  Belkosten tegen lokaal tarief;
  Zelf factuurzaken regelen via de app of het patiëntenportaal: www.mijnAndersnota.nl.

*Afhankelijk van de afspraken die we met u maken

Premolaar 
Factoring vanaf 
0,6%*

Molaar  
Factoring vanaf 

1,7%*



Voor wie

Contactgegevens

Anders Medical Factoring
De naam zegt eigenlijk alles: Anders Medical Factoring. Een andere aanpak in 

mondzorgfactoring, want daar is behoefte aan. Dat ‘Anders’- zijn doen we door ons 

echt te verplaatsen in de praktijkvoering en patiënten van zorgverleners. We zien 

onszelf niet enkel als factoringpartner, maar als verlengstuk van de praktijk.  

Dat betekent: altijd een stap extra om zorgverlener en patiënt elke dag opnieuw van 

de beste service te voorzien.

Wij zijn op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar 

via 085 273 49 79. U kunt ook een e-mail sturen naar info@andersmf.nl of het 

contactformulier op onze website www.andersmf.nl invullen.

We komen graag vrijblijvend bij u langs om onze dienstverlening nader toe te lichten!

Anders Medical Factoring is er voor alle mondzorgverleners in Nederland die op zoek 

zijn naar een andere benadering in mondzorgfactoring. Wij bieden een aanpak die 

ervoor zorgt dat uw patiënten bij ons in goede handen zijn, waarbij de patiënt 

hetzelfde serviceniveau kan verwachten als bij u in de praktijk.  
 

Dat doen wij door twee totaalpakketten aan te bieden: Molaar en Premolaar. Samen 

met de zorgverlener kijken we welk product het beste bij de praktijkvoering past en 

waarom. Binnenin de flyer vindt u meer informatie over Molaar en Premolaar. 

Enthousiast geworden over onze patientvriendelijke producten?

Stap zorgeloos over en profiteer direct van de voordelen!

De beste keuze in medisch debiteurenbeheer
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