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Voorfase 
▪ veertiendagenbrief 
▪ alles voldaan: u betaalt € 40 
▪ niets of gedeeltelijk voldaan:  
  start minnelijke fase of u 
  betaalt € 40 

 

 
 
 
 

TOELICHTING 
 

 

Voorfase 
In de voorfase sturen wij de debiteur een schriftelijke aanmaning (veertiendagenbrief). Hiervoor 
brengen wij € 40 in rekening, tenzij de factuur niet wordt betaald en de minnelijke fase start. 
 

Minnelijke fase 
In de minnelijke fase proberen wij zonder te procederen betaling te verkrijgen van de factuur, 
rente en incassokosten. Dit doen wij met sommaties en telefonische incasso. Hiervoor brengen 
wij incassokosten in rekening die weer op de debiteur worden verhaald. Wordt alles voldaan, dan 
betaalt u niets. Wordt slechts een gedeelte voldaan, dan start de gerechtelijke fase of u betaalt 
zelf de incassokosten. Wordt niets voldaan, dan start de gerechtelijke fase of u betaalt € 75. 
 

Gerechtelijke fase 
In de gerechtelijke fase proberen wij met procederen alsnog betaling te verkrijgen van de factuur, 
rente, incassokosten, proceskosten en executiekosten. Hiervoor dient u de explootkosten van de 
deurwaarder voor het uitreiken van de dagvaarding en het griffierecht van de rechtbank voor het 
behandelen van de zaak vooraf te betalen. Ook hier worden alle kosten op de debiteur verhaald. 
Wordt alles voldaan, dan betaalt u niets. Wordt slechts een gedeelte voldaan, dan worden onze 
kosten in mindering gebracht en ontvangt u het saldo. Wordt niets voldaan, dan betaalt u alleen  
de verschotten**. 
 
* De incassokosten zijn wettelijk bepaald en bedragen 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom, 10% 
over de volgende € 2.500, 5% over de volgende € 5.000, 1% over de volgende € 190.000 en 0,5% over het 
meerdere. Daarbij geldt een minimum van € 40. 
 
** Verschotten zijn de kosten van derden zoals: informatiekosten, portokosten, explootkosten, griffierecht 
en kosten van beslag. 

 

Minnelijke fase 
▪ incasso zonder procederen 
▪ alles voldaan: u betaalt € 0 
▪ gedeeltelijk voldaan: start    
  gerechtelijke fase of u betaalt  
  zelf de incassokosten 
▪ niets voldaan: start gerechtelijke  
  fase of u betaalt € 75 
  start de gerechtelijke fase 

 

Gerechtelijke fase 
▪ incasso met procederen 
▪ alles voldaan: u betaalt € 0 
▪ gedeeltelijk voldaan:    
  ontvangsten minus kosten 
▪ niets voldaan: u betaalt alleen  
  de verschotten 


