WERKWIJZE STEENBERGEN INCASSO
Steenbergen Incasso en Steenbergen AgriLegal zijn handelsnamen van Steenbergen
Advocatuur BV.
Steenbergen Incasso is gespecialiseerd in het
incasseren van geldvorderingen; Steenbergen
Agri-Legal is gespecialiseerd in juridische zaken.
Wij incasseren uw vordering snel en efficiënt.
En op basis van no cure-no pay. Met maar één
doel: snelle betaling van uw facturen.
Wij zijn duidelijk over de kosten van een
incasso, zodat u niet voor verrassingen komt
te staan.
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ervaren incasso-advocaat
ook vorderingen boven € 25.000,bevoegd bij alle rechtbanken
bevoegd tot aanvragen beslaglegging
en faillissement
elke incasso heeft prioriteit
respect voor uw relatie met debiteur
in Nederland en buitenland
no cure - no pay
geen dossier- of administratiekosten
incasso van hoofdsom, rente,
incasso- en proceskosten
veilige betaling en afrekening via derdenrekening

Wat is een incassozaak?
•
•
•
•
•
•

u heeft uw debiteur een factuur gestuurd en die is ontvangen
de betalingstermijn is voorbij
de factuur is niet geheel betaald
u hebt de debiteur herinnerd maar
dat helpt niet
de gegevens van de debiteur zijn correct en er zijn geen onduidelijkheden
er is sprake van een zuivere geldvordering, niet van een andere vordering, geschil of tegenclaim

Onze voorwaarden
•

•

•

deze werkwijze en de algemene voorwaarden van Steenbergen Agri-Legal
zijn van toepassing
wij incasseren de hoofdsom, rente,
incassokosten en overige kosten bij
uw debiteur
geen resultaatsgaranties

no cure-no pay, ongeacht onze inspanningen
externe kosten voor uw rekening
provisie verschuldigd vanaf opdracht
over alle betalingen van/namens uw
debiteur
betaling debiteur en afrekening met u
via onze derdenrekening
wij communiceren en rekenen af met
debiteur; u onthoudt zich hiervan
u informeert ons over communicatie
en betalingen van uw debiteur met u
afrekening van provisie en kosten op
basis van een declaratie met 21% btw

Ons belang, dus onze beslissing
Vanwege het no cure-no pay principe hebben
wij een financieel belang en beslissen wij over
het voortzetten of stoppen van de incasso.
Fase 1: aanlevering incassodossier
Wij hebben uw volledige dossier nodig voor
een kansrijke incasso. Hoe eerder en
completer u dit aanlevert, hoe sneller wij de
incasso kunnen starten.
Wat hebben wij van u nodig
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grondslag voor uw factuur, zoals een
contract, opdrachtbevestiging, offerte, afspraken, mails
uw algemene voorwaarden
uw KvK uittreksel of KvK nummer
uw volledige gegevens
volledige gegevens van de debiteur
onbetaalde en betaalde facturen
m.b.t. dit contract en deze debiteur
overzicht betalingen debiteur
uw herinneringen en ingebrekestellingen (ook mails, appjes, etc.)
beloftes en excuses debiteur

Wat hebben wij van uw debiteur nodig
•
•
•

zijn KvK uittreksel of KvK nummer
zijn volledige gegevens
zijn verweer of klacht

Fase 2: buitengerechtelijke incasso
Wij beginnen de incasso met een incassobrief
en ingebrekestelling aan uw debiteur (wettelijk verplicht). De eerste betalingstermijn is 15
dagen om discussies over zakelijke / particuliere debiteuren te voorkomen.

Wij sommeren uw debiteur tot betaling van de
hoofdsom, rente en incassokosten. Meer is
wettelijk niet toegestaan. Uit de opbrengst
van de incasso betaalt u onze provisie.
Wij sturen de debiteur maximaal één
herinnering, één aanmaning en één sommatie
met concept-dagvaarding.
Wij proberen ook telefonisch in contact te
komen met de debiteur.
Alles is gericht op snel contact met de debiteur, op erkenning van uw vordering en op
snelle betaling, in een keer of via een regeling.
Uw incassodossier en algemene voorwaarden
zijn van belang om te bepalen welke rente en
incassokosten de debiteur moet betalen.
Fase 3: gerechtelijke incasso
Als Fase 2 niet 100% succesvol is dan starten
wij rechtsmaatregelen tegen uw debiteur.
Als advocatenkantoor kunnen wij procederen
bij alle rechtbanken, ook als uw vordering
hoger is dan € 25.000,-, en zo nodig d.m.v.
een beslag of faillissement tegen de debiteur.
Fase 3 bestaat in elk geval uit het dagvaarden
van uw debiteur. Wij stellen de dagvaarding
op, die door de deurwaarder wordt betekend.
Wij regelen de hele rechtszaak voor u.
Als u een sterke zaak heeft zal de rechtbank
uw debiteur veroordelen tot betaling van uw
vordering, inclusief hoofdsom, incassokosten
en rente. De debiteur zal ook de proceskosten
moeten betalen.
Fase 4: executie
Na het vonnis van de rechtbank start de
executiefase. Als uw debiteur niet vrijwillig
betaalt laten wij het vonnis betekenen. Ook in
die fase treffen wij zo nodig executiemaatregelen, zoals beslag of faillissement. De debiteur wordt zo gedwongen om u te betalen.

Hoe rekenen wij met u af
Wij incasseren uw volledige vordering bij uw
debiteur, zoals hoofdsom, incassokosten, rente, externe kosten (deurwaarder, griffiegeld,
etc.) en proceskosten. Dat doen wij d.m.v.
Fases 1 t/m 4, zo nodig incl. beslaglegging
en/of faillissement.
Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet
garanderen dat de debiteur alles betaalt. Het
is mogelijk dat de debiteur niets of slechts een
deel van uw vordering betaalt, bijvoorbeeld
als deze failliet of onvindbaar is of geen
verhaal biedt.
Wij rekenen na een incasso met u af op basis
van het in totaal door/namens uw debiteur
betaalde bedrag.
Ten eerste: wij brengen u onze provisie in
rekening. Die provisie is een percentage van
de bij de debiteur geïncasseerde hoofdsom of
een deel daarvan, inclusief rente. Zie de
provisie-staffel hieronder.
Ten tweede: als de debiteur incassokosten en
proceskosten heeft betaald, dan komen die
aan ons toe. Deze kosten zijn immers bedoeld
om de kosten van onze rechtsbijstand te
dekken.
De provisie en de kostenvergoeding wordt
met btw op basis van een declaratie aan u in
rekening gebracht. U kunt rechtstreeks aan
ons betalen of wij boeken het bedrag over van
onze derdenrekening.
Indien de incasso niet succesvol is en de
debiteur niets heeft betaald, dan geldt het no
cure-no pay principe. Wij brengen u dan geen
provisie in rekening.
Provisie-staffel
Over de eerste

€

+ over het meerdere tot
+ over het meerdere tot

Derdenrekening
Wij ontvangen betalingen van debiteuren op
de rekening van Stichting Derdengelden
Steenbergen Advocatuur. Dat is voor uw
garantie en veiligheid.
U geeft ons toestemming om onze declaraties
m.b.t. provisie en kosten te verrekenen via
onze derdenrekening.

2.500,-

18%

€

5.000,-

15%

€

10.000,-

12%

+ over het meerdere tot

€

25.000,-

10%

+ over het meerdere tot

€

50.000,-

8%

+ over het meerdere tot

€ 100.000,-

6%

+ over het meerdere tot

€ 250.000,-

4%

+ over het meerdere

2%

