Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

INCASSO NATIONAAL
Het gehele incassotraject van A tot Z onder 1 dak; de meest efficiënte en snelle manier om
uw vordering geïncasseerd te krijgen. Omdat wij ons incassobureau combineren met een
deurwaarderspraktijk hebben wij de wettelijke mogelijkheden om verder te gaan in het
incassotraject, daar waar incassobureaus en advocatenkantoren moeten stoppen. In alle
stappen voert Schuman de regie, dus dit bespaart u veel tijd en kosten. Onze
werkzaamheden zijn erop gericht om zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen. Wij
proberen geen procedure te forceren, maar een probleem op te lossen. Wij streven naar
een zo’n kort mogelijke doorlooptijd.
Kosten
Wij hanteren een incassofee op grond van de wet normering buitengerechtelijke
incassokosten (WIK). Voor dit bedrag wordt uw debiteur zowel schriftelijk als telefonisch
benaderd. U kunt er ook voor kiezen om uw debiteur gelijk te laten bezoeken door één van
onze gerechtsdeurwaarders met een officieel sommatie-exploot. Dit persoonlijke contact
werkt doeltreffend. Gelijktijdig wordt een verhaalsrapport opgemaakt. Uiteraard zonder
extra kosten voor u. Indien wij in dit traject geen betaling hebben ontvangen overleggen wij
met u, als opdrachtgever, en adviseren u over het vervolgtraject: de zogenaamde
gerechtelijke fase. In ons rechtstelsel worden incassokosten in beginsel verhaald op
debiteur, maar zonder financieel verhaal bij debiteur lukt dit niet. Dan loopt u het kostenrisico. Derhalve wordt de financiële verhaalbaarheid in ons advies naar u betrokken.
Tarieven gerechtelijke fase
Voor de gerechtelijke fase gelden andere tarieven, zie onze algemene voorwaarden en
tarieven. Belangrijk te melden is dat wij ons altijd confirmeren aan de door de rechter
toegewezen liquidatietarieven. Derhalve wordt u niet geconfronteerd met de hoge
uurtarieven die advocaten doorgaans plegen te rekenen.
Gedragsregels
Wij zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en houden
ons derhalve aan de geldende beroeps- en gedragsregels en de financiële richtlijnen van de
beroepsorganisatie. De door ons ontvangen bedragen worden maandelijks, met verrekening
van kosten, aan u afgestort. Net zoals alle andere gerechtsdeurwaarders staan wij onder
financieel toezicht van Bureau Financieel Toezicht, zodat u zeker weet dat uw gelden
worden bewaakt.

“
“

Wat onze klanten zeggen

Schuman is landelijk dekkend, dus geschikt voor al onze regiokantoren
Accountantskantoor, Twello ea

De combi tussen incasso en deurwaarder is fijn om onder 1 dak te hebben
Opleider, Arnhem

