Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

VONNIS VOLG SYSTEEM
U heeft ervoor gekozen om uw vordering bij ons uit handen te geven. Helaas blijkt soms
tijdens het incassotraject dat uw debiteur geen verhaalsmogelijkheden biedt met als gevolg
dat uw incassodossier zal moeten worden gesloten zonder enig resultaat. U heeft dan wel
de nodige kosten voor de gerechtelijke procedure betaald.
Dat uw debiteur nu geen verhaal biedt betekent natuurlijk niet dat dit in de toekomst ook zo
blijft. Daarom bieden wij onze relaties de mogelijkheid aan om dergelijke incassozaken gratis
te laten opnemen in ons “Vonnis Volg Systeem”.
Gratis dienstverlening
Vorderingen met vonnis en zonder verhaalsmogelijkheden worden automatisch opgenomen
in het Vonnis Volg Systeem. 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. Opname van uw vordering
in ons Vonnis Volg Systeem is gratis.
Pas wanneer uw debiteur weer verhaal biedt, dan zal er € 15,-- exclusief BTW per jaar in
rekening worden gebracht. In dat geval zullen wij overleg met u plegen over de eventuele
vervolgacties. Na uw goedkeuring zal de incasso verder ter hand worden genomen onder
dezelfde gebruikelijke Algemene Voorwaarden.
Wanneer de 5 jaar voorbij zijn en uw debiteur nog geen verhaal biedt, dan kunt u het
dossier opnieuw voor 5 jaar laten opnemen in het Vonnis Volg Systeem tegen een tarief van
€ 50,-- exclusief BTW. Indien u geen gebruik wil maken van het Vonnis Volg Systeem wordt
het dossier op uw verzoek alsnog gesloten.
Met deze service laten wij wederom zien dat onze incassomedewerkers tactvolle doorbijters
zijn, die tot het uiterste gaan om uw vordering geïncasseerd te krijgen.
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