Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Vervolgstappen na minnelijk traject
Iedere ondernemer krijgt er wel eens mee te maken: een debiteur die ondanks diverse
betalingsverzoeken niet tot betaling overgaat. U schakelt een incassobureau in, maar uw
debiteur blijft tegenwerken. Welke opties blijven er dan nog over?
Buitendienstmedewerker
Mocht u niet gelijk de gang naar de rechter willen maken, dan kan de inzet van een
buitendienstmedewerker ervoor zorgen dat een gerechtelijke procedure wordt voorkomen.
De buitendienstmedewerker, bij voorkeur één van onze gerechtsdeurwaarders, brengt een
bezoek aan uw debiteur. In een persoonlijk gesprek wijst hij uw debiteur op de consequenties van zijn betalingsgedrag en probeert ter plekke betalingsafspraken te maken. Door met
uw debiteur persoonlijk in contact te komen kan er informatie worden ingewonnen, zoals
de reden waarom hij niet betaalt.
Een bezoek van de buitendienstmedewerker kost € 65,-- excl. btw en is incl. verslaglegging.
Daarnaast zal er tweede bezoek gratis plaatsvinden, indien uw debiteur bij het eerste
bezoek niet aanwezig is.
Gerechtelijke procedure
Indien u een gerechtelijke procedure opstart en in het gelijk wordt gesteld, zal de
rechter uw debiteur veroordelen tot betaling. Hierna kunnen er diverse maatregelen
worden genomen om uw debiteur alsnog over te laten gaan tot betaling. Schuman
realiseert zich dat de stap naar de rechter soms groot kan zijn. Alleen al de hoge
griffierechten kunnen reden zijn om deze stap niet te nemen. Om de kosten voor beide
partijen zo laag mogelijk te houden biedt Schuman een aantal opties aan, waaronder onze
befaamde en unieke 500 euro-dagvaarding. Effectief en goedkoop!
Incasso Volg Systeem
Vorderingen met vonnis en zonder verhaalsmogelijkheden worden automatisch opgenomen
in ons volgsysteem. Het dossier wordt dan op de gebruikelijke wijze met u afgerekend,
echter wij houden de originele stukken onder onze hoede. Gedurende 5 jaar toetsen wij
jaarlijks de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur. Deze dienst bieden wij u gratis aan.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisa van Merkestein,
teamleider Zakelijk. Zij is elke werkdag telefonisch en per e-mail bereikbaar.
088-1668691

zakelijk@schuman.nl

