Als uw geld
wegblijft, wat dan?
In veel gevallen kunt u erop vertrouwen dat uw
factuur netjes binnen de betalingstermijn wordt
voldaan. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, dan
onderneemt u standaard de volgende stappen:
1)
2)
3)

‘wacht niet te lang met het
uit handen geven van uw
vordering’

herinnering
aanmaning
ingebrekestelling

Blijft betaling daarna nog uit, wacht dan niet te lang
met het uit handen geven van uw vordering. Hoe
sneller u reageert, hoe groter de kans dat wij uw
vordering succesvol kunnen incasseren. Bleeker werkt
zonder contract- of abonnementsverplichting en in
principe worden alle kosten van een incassoprocedure
verhaald op de wederpartij. Vooraf zullen wij zo helder
mogelijk het ‘kostenrisico’ met u kortsluiten.

Wat dient u ons aan te leveren:
Aanmelding
uw gegevens
uitreksel K.v.K.
leverings- en betalingsvoorwaarden
Per vordering
factuur
herinnering/aanmaning/ingebrekestelling
optioneel: kopie (huur)overeenkomst
bij betwisting: alle correspondentie over
de vordering

Online incasso
regelen?
Bezoek onze
website.

Lid van KBvG

Incassoprocedure
bij ons
Aanmanen
De eerste stap in het incassoproces is het sturen van
een aanmaning. Deze wordt op de dag van ontvangst
van de incasso-opdracht direct verzonden. Uw
wederpartij wordt daarin gesommeerd het openstaande
factuurbedrag, inclusief rente en incassokosten aan ons
te betalen.

Dagvaarden
Wanneer er niet wordt betaald, dan wordt de
wederpartij opgeroepen voor de rechter. Dit wordt
gedaan in de vorm van een dagvaarding die door de
deurwaarder naar het adres van uw wederpartij wordt
gebracht. Indien deze geen verweer voert, dan zal hij
bij verstek worden veroordeeld. Wordt er wel verweer
gevoerd, dan staan wij u bij in de procedure. Voor het
zetten van deze stap vragen wij u om een voorschot
over te maken ter dekking van de proceskosten.

Uitreiken van het vonnis
Na toewijzing van uw vordering wordt het vonnis door
de deurwaarder aan de wederpartij uitgereikt. Hierbij
wordt bevel gedaan om binnen twee dagen te betalen.
Bij het uitblijven van een reactie worden
verhaalsmogelijkheden onderzocht.

Beslagleggen
Als de wederpartij de laatste kans om te betalen niet
heeft benut dan wordt het vonnis ten uitvoer gelegd.
Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het
inkomen, de eigen woning of de inboedel van de
wederpartij.

Kosten
In principe worden alle kosten van een
incassoprocedure verhaald op de wederpartij. Echter
wanneer verhaalsmogelijkheden ontbreken (bijv. bij
schuldsanering of faillissement) dan ontkomen wij er
niet aan om u als opdrachtgever kosten in rekening te
brengen.
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