EFFECTIEF MET
JURIDISCHE KRACHT

Gerechtelijke Incasso
Hoewel onze incassojuristen er alle aan doen in
de minnelijke fase resultaat te boeken, is een
Gerechtelijke Incasso soms onvermijdelijk om
uw geld te vorderen.

Incasso Starten of Niet?

Voor Gerechtelijke Incasso vragen wij eerst uw
Als ondernemer dient u af te wegen of

uitdrukkelijke instemming indien uw vordering

het starten van een incasso tot het

lager is dan 10.000,-.

gewenste resultaat leidt en/of past bij
uw bedrijfs loso e.
Een geldelijk belang kan secundair zijn

U wordt bij vorderingen tot € 10.000,- altijd

Reguliere Incasso

aan andere belangen. Denk aan behoud
van een goede reputatie of klantbehoud.

Wilt u meer dwingend incasseren? En, wilt u
een regulier incassotraject met een vast

Het komt voor dat uw klant het niet eens is

Bij vaste klanten kunt u opteren voor

Veelal wordt dit gedaan bij klanten die niet

onze pre-incasso.

langer bereikbaar blijken, met wie er een

manier van incasseren.
De kans op sneller rendement met
behoud van een tevreden klant is reëel.

slechte relatie is ontstaan, of klanten die
concrete betalingstoezeggingen niet nakomen.
Het incasseren van de vordering is dan het
primaire belang .

Nadeel van pre-incasso is dat u dit

Reguliere Incasso verloopt meestal No Cure No

incassotraject zelf bekostigt.

Pay. Check onze incasso-regels voor meer
informatie over No Cure No Pay-dienstverlening.

fi

heldere kosten-indicatie.

Verweer Incasso

stappenplan en gerichte juridische benadering.

Een effectieve en klantvriendelijke

vooraf geconsulteerd en voorzien van een

onze kosten verleggen naar uw klant? Start dan

Pre Incasso

fi

 


Juridisch Incassokantoor Geldrop
Hofdael 1a 5664 GK Geldrop
info@incassokantoorgeldrop.nl
www.incassokantoorgeldrop.nl
Tel. 040 7800 963

met uw vordering.
Bijvoorbeeld omdat het bedrag van uw factuur
te hoog is. Soms wordt gesteld dat u als
wederpartij zelf ook niet goed gepresteerd
zou hebben.
In dergelijke gevallen spreken wij van verweer
incasso.
Bij verweer-incasso geldt een standaard
uurtarief. Verweer-incasso valt dus buiten de
reguliere incasso.

No Cure No Pay (reguliere incasso)

Incasso-Regels
Algemene
Voorwaarden
Voorbeeldbrieven

Geen dossierkosten

Juridisch Incassokantoor Geldrop incasseert binnen

Geen verborgen kosten

reguliere incasso op basis van No Cure No Pay. Slagen

Geen abonnementskosten

wij er niet in om uw vordering buitengerechtelijk te

Geen provisie

incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets.

Let op: Geen verweerzaken

Hoofdsom Tot € 10.000,Kosteloos stopzetten mogelijk na a oop van
Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten

Niet Geïncasseerd
6%

Geslaagde Incasso
94%

nadat de incasso door ons kantoor beëindigd is. U heeft na
a oop van onze buitengerechtelijke incasso geen
verplichting tot de start van een gerechtelijke incasso.
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Succesrato 2017-2020

U mag een gerechtelijke incasso starten,
maar dat is vrijblijvend.

Hoofdsom Vanaf € 10.000,Dossier naar deurwaarder tenzij u wilt
Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij gerechtigd
tot gerechtelijke incasso na a oop van de

Geslaagde Incasso
Niet Geïncasseerd

incasso

buitengerechtelijke incasso. Uw zaak wordt
klaargestoomd en doorgeleid naar de deurwaarder.

stopzetten.
Bij stopzetting betaalt u de toepasselijke
rente en incassokosten.

