Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

INCASSO INTERNATIONAAL
Wat te doen wanneer uw factuur onbetaald blijft en uw debiteur buiten Nederland
woonachtig of gevestigd is?
Wanneer u te maken krijgt met een debiteur die buiten Nederland woont of gevestigd is
krijgt u ook te maken met de talrijke internationale wet- en regelgeving die daarmee
gemoeid is. Elk land heeft zijn eigen wet- en regelgeving waarmee rekening moet worden
gehouden.
Minnelijke fase
Al bijna 40 jaar is Schuman uw specialist op het gebied van incasso met zowel een nationaal
als een internationaal karakter. Bij een internationale incassozaak manen wij uw debiteur
op de gebruikelijke wijze aan, gewoon vanuit Nederland. Ook is het mogelijk om uw
debiteur door een lokale samenwerkingspartner in zijn woon- of vestigingsland aan te
manen.
Gerechtelijke fase
Mocht uw debiteur niet willen betalen, dan kunnen wij u bijstaan in het voeren van een
gerechtelijke procedure. Er bestaan verschillende soorten procedures die in Nederland of in
het buitenland gevoerd kunnen worden. Vaak moet er rekening worden gehouden met de
regelgeving van het land waar de debiteur woont of gevestigd is. Vooraf informeren wij u
over de te nemen stappen. Wij beschikken over lokale samenwerkingspartners in het
buitenland om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. U houdt ons als
contactpersoon tijdens het hele traject.
Executiefase
Wanneer uw debiteur verhaal biedt en u beschikt over een uitspraak van een rechter,
waarbij uw debiteur veroordeeld wordt tot betaling aan u, dan kunnen wij u van dienst zijn
door deze uitspraak in Nederland of in het buitenland ten uitvoer te leggen. Dit houdt in dat
er eventueel beslag gelegd kan worden op zaken, geld en onroerend goed en desnoods
overgegaan kan worden tot verkoop van de inbeslaggenomen goederen.
Om vast te stellen welke procedure voor u de aangewezen weg is, kunt u contact met ons
opnemen via 0318-699499 of internationaal@schuman.nl. Wij adviseren u graag over de
mogelijkheden die er zijn!
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De juristen van Schuman hebben ons tijdens het hele incassotraject goed begeleid
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