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Incasso’s?  
Wij regelen het.   



Incasso’s? Wij regelen het.
Want jij wilt niet weken of maanden op je geld wachten. Tijd is geld en jij wilt je focussen op je business. 

Wij zetten alles in gang om ervoor te zorgen dat jouw facturen snel betaald worden zodat jij je hiermee 

niet bezig hoeft te houden. En in de meeste gevallen kost jou dit niets.

Zo werken wij
Jij stelt ons in het bezit van de offerte of opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden en kopieën 

van openstaande facturen, herinneringen en gevoerde correspondentie. Wij doen de rest. Opdrachten 

aangeleverd op werkdagen vóór 16.00 uur worden diezelfde dag nog opgepakt. 

Wij sturen maximaal twee brieven en zoeken indien mogelijk telefonisch contact. Meestal is dat 

voldoende om de facturen betaald te krijgen en zo niet, dan overleggen we met jou of we het 

incassotraject zullen staken of een procedure zullen starten, eventueel voorafgegaan door het laten 

leggen van beslag. Ook kan het een optie zijn om het faillissement van de debiteur aan te vragen. 

 

Uiteraard zullen wij je altijd eerst informeren over de te verwachten kosten en de eventuele risico’s van 

een procedure. Wij vinden dit wel zo eerlijk en duidelijk.
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Dit zijn onze tarieven
Bij een geslaagde incasso van de hoofdsom ontvangen wij de incassokosten en kost het jou verder 

niets. Wanneer een incasso niet is geslaagd, betaal je een minimale vergoeding van € 50,- en de 

kosten voor aangetekende verzending en eventuele kosten voor het opvragen van uittreksels of 

andere noodzakelijke kosten ter uitvoering van de opdracht, vermeerderd met BTW. Voor het voeren 

van procedures gelden andere tarieven. Bij een gedeeltelijk geslaagde incasso berekenen wij ons 

tarief als volgt:

Bedrag hoofdsom Provisie

< € 5.000 10%

€ 5.000 - € 10.000 5%

> € 10.000 2%
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Een voorbeeld: De openstaande nota bedraagt € 800,=. Debiteur heeft € 400,= betaald en besloten wordt om het 

incassotraject te staken, dan bedraagt ons tarief (€ 50,= vermeerderd met 10 % van € 800,=) € 130,= excl. BTW.

Voor 16.00 uur aangeleverd?
Diezelfde dag nog opgepakt!

TOP-service
Wij streven ernaar openstaande vorderingen snel en efficiënt te incasseren door de debiteur dezelfde 

dag nog aan te schrijven, de gestelde termijn(en) strak in de gaten te houden en steeds een vlotte 

terugkoppeling te geven. Top service, dat mag je van ons verwachten! 
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Kantoor Oldenzaal
Stationsplein 1

7573 AV, Oldenzaal

0541 - 521 515

Kantoor Tubbergen
Alleen op afspraak

Hardenbergerweg 6

7651 LL, Tubbergen

0546 - 542 500

Kantoor Almelo
Wierdensestraat 122

7604 BM, Almelo

0546 - 542 500


