Specialisatie
is onze kracht,
en uw voordeel.
Wij zijn gespecialiseerd
in advies en consulting
aan middelgrote
ondernemingen.
Professioneel.
Direct.
Persoonlijk

Het kleine onderscheid
met grote banken

Specialisatie
is onze kracht,
en uw voordeel.

Kleine en middelgrote ondernemingen staan

Omdat wij ons specialiseren, garandeert dit ook

voor heel specifieke uitdagingen. Slechts weinig

een perfecte service! Naast gespecialiseerde

banken houden echter rekening met deze

services biedt RSB een compleet pakket aan voor

specifieke uitdagingen. De RSB heeft haar wortels

uw betalingsverkeer.

in de detailhandel en weet dan ook wat voor

Denk hierbij aan:

de continuïteit van middenstandsbedrijven echt
nodig is. In tegenstelling tot de klassieke (grote)
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banken concentreert RSB zich helemaal op kleine
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en middelgrote ondernemingen. Niet alleen op
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papier, maar ook in ieder gesprek, in ieder advies
en bij elke service.
In meer dan 50 jaar is RSB dan ook uitgegroeid
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tot een belangrijke financiële partner voor kleine
en middelgrote ondernemingen. Wij zijn een

Wij regelen uw betalingsverkeer snel en

efficiënte en betrouwbare partner voor onze

professioneel. We kunnen onze service dan ook
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tegen zeer aantrekkelijke prijzen aanbieden.

ons gegroeid.

Zo persoonlijk als uw eigen
onderneming: het RSB
cashmanagementsysteem.

Export letter of credit?
Gemakkelijk, snel en veilig.

Uw vraag betreffende cashmanagement

RSB biedt een complete service voor export letters

beantwoorden we eerst met een paar vragen

of credit. Terwijl u in alle rust de levering van

betreffende:

uw goederen voorbereidt, helpen wij u bij het
afhandelen van alle andere zaken.
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Denk hierbij aan:
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onderneming
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uw naam

Dit kost u misschien even tijd, maar we
garanderen u dan ook dat u niet in een star
systeem hoeft te integreren. We bieden u
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of importdocumenten
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een cashmanagementsysteem dat perfect op
uw behoeftes is afgestemd, zodat aan alle

Kort samengevat: RSB is een partner met
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jarenlange kennis van zaken betreffende export
letters of credit. Wij handelen uw expert letters of

Dankzij een punctuele, valuta georiënteerde

credit dan ook gemakkelijk, snel en veilig af.
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buitenland zorgen we altijd voor een perfect
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resultaat voor uw onderneming.
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en transferrisico’s, maar ook bij economische of
politieke onvoorziene situaties te verzekeren.
Bovendien kunnen bij overdracht de economische
transacties afgehandeld worden zonder
aantasting van de kredietlimiet

Gezamenlijk handelen.
Centraal afhandelen.

Uw elektronisch rekeninguittreksel. Ondernemer
specifiek en persoonlijk.

Samenwerkingsverbanden met partners uit de

Het elektronisch rekeninguittreksel geeft een

branche vormen een doeltreffend instrument

overzicht van alle transacties op de rekening

tegen de steeds hardere nationale en

van uw onderneming. Niet alleen de transacties
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bij RSB, maar ook de transacties bij andere

bieden dergelijke samenwerkingsverbanden u veel

bankinstellingen.

voordeel.
RSB biedt u echter optimaal comfort, ons
Wij handelen in één keer alle aparte rekeningen
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van leveranciers voor u af en nemen ook het
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systeem overgedragen en geboekt worden en in

debiteurenboekhouding of een complexe

uw eigen boekhoudsysteem geïntegreerd worden.

financiële boekhouding is voor u verleden tijd.
Ook detaillisten regelen de financiële
administratie centraal via RSB, waardoor het risico
op dubbele betalingen tot een minimum beperkt
wordt.
Deze service is al sinds jaar en dag onze core
business in de detailhandel. Maar we kunnen deze
service ook aan andere samenwerkingsverbanden
en branches aanbieden, voordelig voor alle
partners.

Uw persoonlijkheid.
Uw ideeën.
Onze garanties.

Uw succes
is ons succes.

Wie van zijn ideeën een zakelijk succes wil

Met inviduele consulting, snelle beslissingen

maken, heeft een flexibele partner nodig.

en perfecte voorwaarden helpen bij uw

Ondernemerszin betekent ook financiële ruimte.

onderneming verder. Wij zorgen ervoor dat de
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rentevoorwaarden u voldoende ruimte bieden

vaak niet mogelijk is.

voor uw beslissingen als ondernemer.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

RSB biedt financiële ruimte op korte, middellange
en lange termijn.
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Zoals bijvoorbeeld:
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en noodzakelijke modernisering
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persoonlijkheid staat bij het verlenen van
dergelijke kredieten centraal.
Integriteit, ideeën en ondernemerszin zijn vaak de
beste garanties!

Op uw verzoek kunnen onze experts u ook
adviseren over de hele bedrijfsvoering.

Kleine investeringen.
Perfecte voorwaarden.

Een sterke partner voor uw
doelstellingen. Een partner
die altijd voor u klaar staat.

De termijndepositorekening van RSB is even

RSB weet wat kleine en middelgrote

winstgevend als een belegging en net zo flexibel

ondernemingen drijft en kent dus ook uw wensen.

als een geldmarktrekening.

Ons serviceaanbod is perfect op uw behoeftes
afgestemd. Dat maakt ons tot een perfecte

"MWBOBGCFESBHFOWBOFVSPCSFOHU

partner.

uw rekening rente op, en dat tegen zeer
aantrekkelijke voorwaarden. U zit nergens aan

U kunt zelf beslissen wanneer u uw bankzaken

vast, met een opzegtermijn van 30 dagen kunt u

wilt afhandelen, probeer het eens met ons, online,

altijd over uw geld beschikken, als het nodig is.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

In alle andere gevallen komt de gerealiseerde
winst vanzelf op uw ondernemersrekening.

Kennis van zaken, geen call
center maar direct contact
met uw RSB contactpersoon.
Tijd = Geld. Verspil dan ook geen kostbare tijd aan
wachttijden, automatische antwoordapparaten
en telefoongesprekken met mensen zonder echte
kennis van zaken.
Kies dan ook direct voor RSB.
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RSB Retail+Service Bank GmbH
Bahnhofstaße 82
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