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Handleiding Credit Check Delphi voor verhuur van vastgoed 
 
 
Wat is de Credit Check Delphi? 
 
Credit Check Delphi wordt al meerdere jaren zeer succesvol ingezet bij het nemen van 
geautomatiseerde kredietbeslissingen in het klantacceptatieproces in landen als: Engeland, 
Italië, Spanje, de Verenigde Staten en Nederland. Huidige internationale gebruikers van de 
Credit Check Delphi zijn organisaties die financiële producten of diensten aanbieden in sectoren 
als: Telecom, Utilities, Vastgoed, Homeshopping, Banken, Retail en Finance. 
 
De Credit Check Delphi is een objectieve indicator die gebruikt kan worden om op het moment 
van aanvraag, de kans op financiële risico’s te bepalen die gerelateerd zijn aan het verkopen of 
leveren van uw product of dienst. De Credit Check Delphi score wordt specifiek berekend op 
basis van informatie van het Experian krediet bureau. De berekening van de Credit Check 
Delphi Score vindt plaats met behulp van een sterk voorspellende en zogenaamde generieke 
‘credit risk’ scorecard. Bij het ontwikkelen van de Credit Check Delphi voor de Nederlandse 
markt is door Experian gebruik gemaakt van de ruime internationale ervaring en de meest 
succesvol bewezen statistische technieken voor het ontwikkelen van Delphi Scores. Aan de 
hand van de score kunt u vooraf de kans inschatten of een nieuwe klant uiteindelijk een goede 
of slechte betaler zal worden. Op basis hiervan kunt u bepalen welke Credit Check Delphi 
scores voor u nog acceptabel zijn. 
 
 
De resultaten van de Credit Check Delphi Score: 
 
Experian levert de volgende 2 velden als onderdeel van de Credit Check Delphi Score: 
 
1. Credit Check Delphi index - score. 
De Credit Check Delphi Score wordt in de vorm van een index weergegeven. De Delphi index 
kan variëren tussen 1 en 9. Een index van 1 betekent een grote kans dat de betreffende 
persoon in betalingsproblemen komt, een waarde van 9 betekent een kleine kans dat de 
persoon in betalingsproblemen komt. Met elke interpretatie van de score moet voorzichtig 
omgegaan worden. Het gaat immers om een score die gemiddeld genomen voorspellend is.  
 
2. Delphi data flag 
De Credit Check Delphi score van een individuele aanvraag kan gebaseerd zijn op informatie 
die beschikbaar is over de persoon, het adres waar de persoon woont en het postcode gebied. 
Indien er geen gegevens bekend zijn binnen Experian wordt dit ook aangegeven. De data flag 
kan de volgende informatie bevatten: 
 

- Er is informatie beschikbaar over de persoon 
- Er is informatie beschikbaar over het adres 
- Er is informatie beschikbaar over het postcodegebied 
- Er is geen informatie beschikbaar 
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Hoe moet ik als medewerker Verhuur omgaan met de Credit Check Delphi? 
 
Ten eerste is het belangrijk dat de klant voorafgaand aan de kredietwaardigheidtoets 
geïnformeerd is over het feit dat een kredietwaardigheidtoets deel uit maakt van het 
klantacceptatieproces. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, mag de credit check niet 
uitgevoerd worden.  
 
Indien de klant wel akkoord gaat, kan door middel van het invoeren van initialen, achternaam, 
geboortedatum, postcode, huisnummer en eventueel ID nummer (indien ook de ID check is 
aangevraagd) de klant getoetst worden. 
 
Bij een Credit Delphi Score van 2 of lager is voorzichtigheid geboden. Er zijn bij deze score 
negatieve registraties (bijvoorbeeld vorderingen van incassobureaus en deurwaarders, 
faillissementen en schuldsaneringen) op persoonsniveau gevonden of recentelijk op het adres. 
Bij een score van hoger dan 3 zijn er geen registraties bekend of zijn de registraties van een 
aantal jaren terug. Het verschil tussen een 3 of een 9 wordt veroorzaakt door factoren als 
leeftijd, bevestiging van persoon op adres, koop- of huurwoning, risico van postcodegebied,  
woning heeft wel of geen woningbestemming, bezit van vaste telefoonlijn, etc. 
 
Of wel of uiteindelijk niet wordt verhuurd en tegen welke voorwaarden is aan de verhuurder. 
Wanneer op basis van de Experian toetsing wordt besloten om niet te verhuren, kan de 
medewerker verhuur de klant melden dat hij/zij op basis van de Experian Credit Check de 
beslissing neemt om niet te verhuren. Indien de klant meer wil weten over zijn/haar registraties 
bij Experian, kan de klant inzage vragen bij Experian door een brief met daarin een kopie van 
het ID bewijs te sturen naar: 
 
Experian Nederland B.V. 
Postbus 16604 
2500 BP Den Haag 
Informatienummer: 0900-39737426  
 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat medewerkers verhuur de klant zelf inzage geeft in de 
resultaten van de credit check. Inzage mag alleen door Experian gegeven worden.  
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Privacy 
Experian Nederland B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
handelsinformatiebureaus (NVH). De NVH heeft een Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens opgesteld dat is goedgekeurd door het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP). Experian onderschrijft deze code en houdt zich ook verder aan alle 
bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Alle verwerkingen van 
persoonsgegevens zijn aangemeld bij het CBP en kunnen geraadpleegd worden via hun 
website: www.cbpweb.nl.  
 
Experian dient erop toe te zien dat de verstrekte gegevens conform de Wbp worden gebruikt. 
Om die reden is uitsluitend Experian bevoegd verzoeken om inzage in eigen gegevens te 
honoreren. Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet bevoegd de gegevens, in welke vorm dan ook, 
aan betrokkenen beschikbaar te stellen. Het verstrekken van kopieën, doorlevering of publicatie 
is niet toegestaan. Bij gebleken of te vrezen misbruik waaronder mede te verstaan het niet 
betrachten van uiterste voorzichtigheid ten aanzien van informatie uit het Experian 
informatiesysteem door gebruiker zal onverwijld de toegang tot de informatie geblokkeerd 
worden. 
 
 
Tot slot 
Mocht u vragen hebben over de informatie die de Credit Check Delphi u biedt, of heeft u hulp 
nodig bij de beoordeling van gegevens, belt u ons dan gerust. Onze medewerkers kunnen u 
verder helpen. U kunt ons op werkdagen bereiken van 9.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer 
070 - 440 4512 of via e-mail: is@nl.experian.com. Vaste contactpersonen zijn Jeroen vis en 
Jacqueline Glorie. 
 
 


