
Stappenplan Incasso
Eerste hulp bij incasso

Een 4-delig stappenplan voor het omgaan met onbetaalde facturen.

Stap 1: Betalingsherinnering

Stap 2: Contacteer uw klant/debiteur

Stap 3: Laatste Aanmaning

Stap 4: Incassobureau inschakelen
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Stuur als eerste een betalingsherinnering. Het is goed mogelijk dat uw klant de 
factuur niet hee gezien en na een herinnering de factuur alsnog betaald.

-> U kunt onze voorbeeldbrief betalingsherinnering gebruiken.
-> Verstuur de herinnering één dag na de vervaldatum.
-> Hanteer een kort betalingstermijn van 7 dagen voor deze herinnering.
-> Verwerk nog geen rente en vermeld nog geen incassobureau.
-> -> Voeg uwt onbetaalde factuur toe in de bijlage.

Betaalt uw klant de vordering niet naar aanleiding van uw herinnering? 
Neem dan contact op met uw klant.

-> Bel uw klant om te vragen waarom de factuur niet wordt betaald.
-> Bel om een concrete  betalingsafspraak te maken, eventueel met een 
     betalingsregeling.
-> Betalingsregeling treffen? Spreek het 1ste termijn op korte termijn af.
-> Sp-> Spreek af dat de betalingsregeling vervalt bij uitblijven van betaling.
-> Bevesg telefonisch gemaakte afspraken per e-mail en/of brief.

Betaalt uw klant nog steeds niet? Stuur dan de laatste aanmaning.

-> Download onze voorbeeldbrief laatste aanmaning.
-> Verstuur de aanmaning één dag na het gestelde termijn.
-> Houd rekening met het betalingstermijn voor parculieren    
    (binnen 14 dagen na ontvangst brief/mail).
-> Advies betalingstermijn voor bedrijven: 3 dagen.
-> -> Vermeld dat wanneer uw klant niet betaalt, u een incassobureau inschakelt.
-> Vermeld dat bijkomende extra kosten voor rekening van uw klant zijn.

Nadat het betalingstermijn van de laatste aanmaning is verlopen, 
kunt u uw vordering uit handen geven.

-> Geef uw incasso uit handen één dag nadat het termijn is verstreken.
-> Dien uw incasso online in via ons opdrachormulier. 
-> Of stuur alle informae per e-mail aan ons toe.
-> Wij gaan direct voor u aan de slag.

Meer informae? Ga naar www.alerncasso.nl of bel 0172 - 515 424


