Eénmalige Incasso-opdracht

No Cure No Pay
Wanneer u een éénmalige incasso-opdracht heeft, dan kunt u gebruik maken van dit formulier. Op onze website kunt u dit formulier
ook downloaden, invullen en samen met de in te vorderen (kopie)factuur aan ons door sturen. Zorg ervoor dat u uw Algemene
Leveringsvoorwaarden, 14-dagen brief, herinneringen, betalingsbewijzen etc. die van belang zijn meestuurt. Heeft u hierover
vragen, bel dan naar één van onze juristen op 00 31 (0)495 543 508.
Uw vordering wordt door ons verhoogd met de incassokosten en wettelijke rente. De incassotarieven treft u op de achterzijde van
dit formulier aan.

Bedrijfsnaam
___________________________________________
Adres_______________________________________
Postcode en woonplaats

Bankrekeningnr.

___________________________________________

KvK nr.

Voorwaarden bij een éénmalige NO CURE NO PAY incasso-opdracht nationaal:
1.

In een minnelijke invorderingsopdracht in Nederland is begrepen een volledige volmacht van opdrachtgever aan het
Nederlands Incasso & Advies Bureau bv (NIAB), om rechtshandelingen te verrichten welke NIAB dienstig dan wel
noodzakelijk acht ter realisering van het omschreven doel.

2.

Opdrachtgever zal aan NIAB overhandigen, alle ter incasso noodzakelijk te achten bescheiden en informatie.

3.

Het minnelijke invorderingstraject wordt aanvaard op NO CURE NO PAY. NIAB brengt géén kosten in rekening bij
opdrachtgever indien niets wordt geïncasseerd.

4.

Indien tijdens het minnelijke invorderingstraject gelden worden geïncasseerd, worden de volgende tarieven en kosten bij
de opdrachtgever in rekening gebracht:
•
14-dagen brief € 21,50. Indien niet expliciet is verstuurd, alléén verplicht bij invordering op particulieren;
•
standaard dossierkosten € 50,- ;
•
invorderingsprovisie bedraagt 18% over het geïncasseerde bedrag;
•
het minimale tarief voor een invorderingsfactuur bedraagt € 75,-.
•

Het minnelijke invorderingstraject wordt door NIAB beëindigd indien debiteur bij NIAB ook na onderzoek geen
bekende woon- of verblijfplaats heeft, debiteur naar het buitenland is vertrokken, debiteur in staat van surséance van
betaling of faillissement is verklaard dan wel toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd
of een buitengerechtelijke invordering niet (geheel) mogelijk is, of gerechtelijke stappen ter invordering door NIAB,
desgewenst schriftelijk toegelicht, worden ontraden of op initiatief van NIAB. Aan de opdrachtgever worden uitsluitend
de onderzoekskosten aangerekend tot een maximum van € 40,-.

Naam opdrachtgever _____________________________________
Functie ________________________________________________
Plaats: ___________________

Datum: ___________________

Handtekening Opdrachtgever:
Nederlands Incasso & Advies Bureau bv
gelieerd aan de Collect & Legal Service Group bv
Moesdijk 22 - 6004 AX Weert
tel. 0495 543 508
www.niab.nl - info@niab.nl

Hoeveel incassokosten mogen gerekend worden?
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten debiteuren; particulieren en
ondernemers.
Is uw debiteur particulier?
Volgens de Wet Incassokosten (WIK) zijn incassokosten voor particulieren altijd een percentage van
het factuurbedrag. Stijgt het factuurbedrag, dan daalt dit percentage.
Het minimum aan incassokosten bedraagt €40,- en het maximum €6.775,-.
Daartussen hanteert men de onderstaande tabel.
Factuurbedrag
over de eerste €2.500,over de volgende €2.500,over de volgende €5.000,over de volgende €190.000,over de rest van het bedrag

Percentage Incassokosten
15% met een minimum van €40,10%
5%
1%
0,5% met een maximum van €6.775,-

Is uw debiteur ondernemer?
Bij debiteuren die ondernemer zijn bent u niet gebonden aan de Wet Incassokosten (WIK). Meer
aanrekenen dan de WIK mag dus. Zorg wel dat dit ook in uw Algemene Leveringsvoorwaarden staat!
Houd er wel rekening mee dat dit afwijkende bedrag dat u aanrekent redelijk moet zijn. Doet u dit
niet, dan gelden automatisch de regels van de WIK.

