Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

DEURWAARDERS
Het combineren van ons incassobureau met een deurwaarderspraktijk bespaart u veel tijd
en kosten, want u houdt het hele incassotraject onder 1 dak.
In tegenstelling tot een advocaat is de deurwaarder een openbaar ambtenaar die als enige
wettelijk bevoegd is om een procedure op te starten, juridisch stukken te laten betekenen
en een eventueel vonnis ten uitvoer te laten leggen, aldus te ‘executeren’. Een advocaat zal
voor deze taken alsnog een deurwaarder moeten inschakelen.
Wanneer een deurwaarder?
In eerste instantie is het gebruikelijk dat de debiteur door een incassomedewerker wordt
gesommeerd tot betaling. Mocht de debiteur geen gevolg geven aan de sommatie, dan
wordt de debiteur vervolgens door de incassomedewerker telefonisch benaderd. In
sommige gevallen zal de buitendienstmedewerker bij de debiteur langsgaan om de situatie
ter plaatse te kunnen beoordelen. Indien de debiteur nog altijd niet tot betaling overgaat,
wordt in overleg met u een procedure bij de rechter gestart.
Stap naar de rechter
Uit kostenbesparend oogpunt is het heel plezierig dat de competentiegrens van de
Kantonrechter van € 5.000,-- verhoogd is naar € 25.000,--. Behalve de verhoging van de
competentiegrens is de Kantonrechter ook bevoegd geworden in alle geschillen over
consumentenkoop en consumentenkrediet tot € 40.000,--. Hierdoor hoeft u geen advocaat
in te schakelen, maar kunnen onze juristen u bijstaan in procedures.
Cruciale rol
Zodra de procedure is afgerond doet de rechter een uitspraak in de betreffende kwestie en
wijst vonnis. Na het verkrijgen van het vonnis wordt de rol van de deurwaarder cruciaal.
Alleen een deurwaarder kan het vonnis betekenen bij de debiteur en overgaan tot executie.
Dit houdt in dat de deurwaarder beslag gaat leggen op zaken, geld en onroerend goed.
Desnoods kan de deurwaarder overgaan tot verkoop van de in beslaggenomen goederen.
Wij proberen geen procedure te forceren, maar een probleem op te lossen.
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Wat onze klanten zeggen
Eén persoonlijk aanspreekpunt tijdens het hele incassotraject, dat is een pré
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De rol van de deurwaarder zorgt ervoor dat er eerder betaald wordt
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