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PORTEFEUILLE-NIVEAU
Recoverystroom
Wij bieden investeringsmaatschappijen de mogelijkheid om de behandeling van
achterstandsportefeuilles volledig uit te besteden. Het rendement uit een portefeuille wordt
geoptimaliseerd indien een portefeuille door één incassogemachtigde wordt behandeld.
De incassogemachtigde kan dan immers een strategie en behandelprocedure ontwikkelen
waardoor de recoverystroom uit de portefeuille wordt vergroot. Een bijkomend voordeel
is dat uw organisatie slechts te maken heeft met een aanspreekpunt, dit bespaart u kosten
van het monitoren. De voordelen van één incassogemachtigde is derhalve een constante
kasstroom en een besparing op uw operationele kosten.
WCK specialist
Schuman is dé specialist in de behandeling van WCK (Wet op het consumentenkrediet)
vorderingen en soortgelijke vorderingen. In alle dossiers houden wij zelf de regie.
WCK vorderingen vereisen een specifieke juridische kennis. Daarom worden alle procedures
door onze incassojuristen zelf gevoerd en wonen zij zelf de comparities bij.
Imagoschade
Bij banken en verzekeraars is Schuman een begrip. Wij behandelen de portefeuilles conform
de heersende gedrags- en beroepsregels, dit behoedt onze klanten voor imagoschade. Bij
onze werkzaamheden wordt uiterste zorgvuldigheid in acht genomen en rekening
gehouden met de door onze klanten geformuleerde waarden, de gedragscode V.F.N.,
de gedragscode Schuldregeling N.V.V.K. en de bepalingen van de W.B.P.
Behandeling portefeuille
Wij hebben meer dan 35 jaar ervaring in het verwerken van achterstandsportefeuilles. Wij
behandelen portefeuilles variërend in omvang van 500 tot en met 6.000 dossiers. De opzet
van dergelijke portefeuilles vraagt een specifiek projectmatige aanpak die is geënt op het
maximaliseren van incassokansen. Na de opzet van de portefeuille komen de dossiers in een
behandelingstraject. De inrichting van het behandelingstraject laat de intrinsieke waarde
van uw portefeuille maximaal renderen. Op deze wijze kunt u jarenlang profiteren van
goede recoveryresultaten in uw portefeuille. Indien gewenst kunnen wij de recoverystroom
in een portefeuille prognosticeren en/of de recovery uit uw bestaande portefeuille
benchmarken met soortgelijke portefeuilles.
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Wat onze klanten zeggen
Wij vertrouwen al jarenlang op de expertise van Schuman
Consumentenfinancier, wereldwijd opererend

Snelle incasso dankzij een speciaal voor ons op maat gemaakt protocol
Incassobureau, landelijk opererend

