WIJ GAAN VOOR U AAN HET WERK!
Steenbergen Incasso bestaat uit ervaren advocaten, die gespecialiseerd zijn in incasso’s in
Nederland en het buitenland.
Wij incasseren uw vordering snel en efficiënt.
Wij zijn actief, creatief en hebben slechts één
doel: de betaling van uw facturen. Wij maken
afspraken met uw debiteur en houden hem/
haar daar aan. Onze aanpak leidt tot resultaat!
Wij maken duidelijke afspraken met u; zonder
verrassingen achteraf. U heeft 24/7 online inzage in uw incasso’s via onze portal.
Steenbergen Incasso: Geen risico’s, getreuzel
of gedoe! Wel snelheid, service en resultaat!

•

no win - no fee
de debiteur betaalt kosten en provisie
ervaren incasso-advocaten
elke incasso heeft prioriteit
eerste sommatie binnen 48 uur
respect voor relatie met debiteur
snelle en transparante afrekening
geen verborgen kosten
24/7 on line inzage via onze portal
u behoudt de regie in uw zaak
u kunt uw zaak altijd stoppen
wij zijn bevoegd bij elke rechtbank
wij zijn bevoegd tot beslaglegging en
faillissement debiteur
in Nederland en buitenland

Wat is een incassozaak?
•
•
•
•
•

•

er is sprake van een onbetaalde factuur
geen reële betwisting of tegenvordering
geen inhoudelijk geschil
geen ingewikkelde juridische aspecten
de debiteur is de juridische wederpartij,
dus tegelijk koper, afnemer, ontvanger en
betaler
wij bepalen of er sprake is van een incassozaak

Werkwijze Incasso
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Voordelen
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Onze incassovoorwaarden in het kort
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deze incassovoorwaarden en de voorwaarden van Steenbergen Advocaten zijn van
toepassing
geen incasso? Steenbergen Advocaten neemt
de zaak over
no win no fee geldt alleen voor incasso’s
u levert een compleet incassodossier aan
(factuur, betaling, reminders, contract, correspondentie, afspraken, voorwaarden)
uploaden incassodossier via onze portal
communicatie via onze portal
incasso van hoofdsom, rente en kosten (incasso-, proces- en provisiekosten)
geen garantie op resultaat
vanaf uw opdracht bent u provisie/dossierkosten aan ons verschuldigd
provisie wordt berekend over het hele door
debiteur betaalde bedrag
betaling door/voor debiteur op uw vordering gaat via onze derdenrekening
alle onkosten komen voor uw rekening
alleen wij communiceren met debiteur
onze provisie/tarieven zijn netto + 21% btw
wij kunnen ons werk op elk moment staken

WERKWIJZE
Fase 1: buitengerechtelijke incasso
In deze fase benaderen wij uw debiteur rechtstreeks. Dit is verplicht om later rechtsmaatregelen te kunnen treffen. En door het directe contact verstopt uw debiteur zich niet en escaleert
de zaak niet.
Wij sommeren uw debiteur tot betaling van de
hoofdsom, rente en incassokosten, incl. onze provisie. Uw algemene voorwaarden en uw incassodossier zijn daarbij van belang.
Wij voeren de druk op uw debiteur snel op, beleefd
en met respect, maar zonder smoesjes te accepteren. Wij willen dat hij/zij contact met ons opneemt, afspraken maakt en deze nakomt. Deze
vasthoudende aanpak vormt de beste kans op
snelle en volledige betaling.
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Fase 2: gerechtelijke incasso

Uw algemene voorwaarden

Als Fase 1 niet 100% succesvol is dan gaan
wij over tot rechtsmaatregelen. Wij kunnen
meteen doorpakken omdat wij bevoegd zijn
om te procederen bij alle rechtbanken. Dit
geldt niet voor incassobureaus en deurwaarders. Wij vragen u vooraf om toestemming voor de rechtsmaatregelen.

Bij voorkeur incasseren wij het maximale bedrag
voor u. D.w.z. de hoofdsom van uw vordering plus
100% rente en incassokosten (incl. onze provisie).
Dan betaalt uw debiteur volledig voor uw incasso.
Uw algemene voorwaarden moeten dan van toepassing zijn en deze aansprakelijkheid moet daar
in geregeld zijn (incasso-proof). Als dat niet het
geval is dan kan een deel van de incassokosten en
provisie voor uw rekening komen. Ons advies: laat
meteen uw algemene voorwaarden door ons controleren. Wij maken ze incasso-proof voor u!

Fase 2 bestaat uit het dagvaarden van uw
debiteur. Wij stellen de dagvaarding op,
zorgen voor de bijlagen en regelen de hele
rechtszaak. Als u een sterke zaak heeft zal
de rechtbank uw debiteur veroordelen tot
betaling van uw vordering.
We kunnen ook beslag leggen ten laste van
uw debiteur, op zijn/haar bankrekeningen,
loon, onroerend goed of inventaris. Of zijn/
haar faillissement aanvragen. Dat verhoogt
de druk op uw debiteur en verschaft u bovendien zekerheid van betaling. Deurwaarders en incassobureaus hebben deze bevoegdheid niet.

BUITENGERECHTELIJKE INCASSO
Ons doel is om uw vordering in Fase 1 al te incasseren. Dat voorkomt de tussenkomst van de rechter. In Fase 1 zijn er drie scenario’s mogelijk:

1. Volledige incasso

Fase 3: executie

Wij streven er naar om uw volledige vordering bij
uw debiteur te incasseren. U ontvangt dan bijna
altijd 100% van uw factuurbedrag. Dit is wel afhankelijk van de vraag of de debiteur ook de incassokosten en rente betaalt, omdat daar onze
provisie uit wordt betaald.

Na het vonnis van de rechtbank start de
executiefase. Als uw debiteur niet vrijwillig
betaalt laten wij het vonnis betekenen. Zo
nodig volgt er beslaglegging of een faillissement. De debiteur wordt zo gedwongen
om u te betalen. Ook nu vragen we eerst uw
toestemming.

Als die incassokosten en rente gelijk of hoger zijn
dan onze provisie dan betaalt uw debiteur in feite
voor onze incassowerkzaamheden en ontvangt u
de volledige hoofdsom van uw vordering. Zo kost
onze incasso u helemaal niets. Dit is het meest
voorkomende scenario.

Onze derdenrekening
Wij ontvangen de betalingen van debiteuren op
de rekening van onze onafhankelijke Stichting
Derdengelden. Dat doen wij voor uw garantie
en veiligheid.
Wij regelen uw betaling aan ons praktisch en
eenvoudig. Uw incasso-opdracht aan ons omvat
uw akkoord met betaling van alle kosten en
onze provisie/tarieven d.m.v. een overboeking
van onze derdenrekening naar onze kantoorrekening, altijd op basis van een declaratie met
een specificatie.

Werkwijze Incasso
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Wij ontvangen dan het restant van de incasso plus
btw en sturen u daarvoor een declaratie.

2. Gedeeltelijke incasso
Betaalt uw debiteur slechts uw factuur of een
deel daarvan, maar niet de volledige rente en
incassokosten? Dan is er sprake van een gedeeltelijke incasso. Wij brengen dan alleen een no win
no fee provisie in rekening. Dit is het percentage
in onderstaand gestaffelde schema, berekend
over het geïncasseerde bedrag.
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over de eerste

€

2.500,-

15 %

+ over het meerdere tot

€

10.000,-

12,5 %

+ over het meerdere tot

€

25.000,-

10 %

+ over het meerdere tot

€

50.000,-

8%

+ over het meerdere tot

€

100.000,-

6%

+ over het meerdere

4%

INCASSO IN HET BUITENLAND
Voor buitenlandse incassozaken geldt dezelfde
toelichting als voor incassozaken in Nederland.
Ook voor buitenlandse incasso’s brengen wij alleen een no win no fee provisie in rekening. Dit is
het percentage in onderstaand gestaffelde schema, berekend over het geïncasseerde bedrag.

3. Geen resultaat

over de eerste

€

25.000,-

15 %

Leiden onze werkzaamheden in Fase 1 niet tot
een volledige incasso, dan kunnen wij overgaan tot Fase 2: de gerechtelijke incasso.

+ over het meerdere tot

€

50.000,-

12,5 %

+ over het meerdere tot

€

100.000,-

10 %

+ over het meerdere tot

€

250.000,-

8%

Wij geven u vóór de gerechtelijke incasso altijd vrijblijvend advies over de kansen van uw
zaak. Op grond daarvan kunt u beslissen of u
de zaak wilt voortzetten of stoppen.

+ over het meerdere

Als u op enig moment stopt met de incassozaak
betaalt u alleen provisie over het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 180,=. Ook
als er niets is geïncasseerd, betaalt u € 180,als dossierkosten.

GERECHTELIJKE INCASSO
In Fase 2 van de incasso moeten wij van de
Orde van Advocaten een redelijk uurtarief
(niet succes gerelateerd) in rekening brengen.
Alleen no win no fee is niet toegestaan.
Toch delen wij ook in Fase 2 graag het risico
van uw incassozaak met u, zonder de normale
hoge advocaatkosten. Daarom berekenen wij
slechts 50% van ons uurtarief in combinatie
met bovenstaande provisieregeling.
Alle externe kosten m.b.t. een gerechtelijke
procedure, zoals griffiegeld en deurwaarderskosten, komen voor uw rekening.

EXECUTIE
Onze werkzaamheden in Fase 3 zijn gericht op
het executeren van een vonnis. Fase 3 is erg
afhankelijk van de feitelijke omstandigheden
bij de debiteur.

Werkwijze Incasso

|

6%

In sommige landen geldt expliciete wet- en regelgeving ten aanzien van incassokosten en rente
en/of boetes. Wij volgen die regelgeving en informeren u daar over.
In Fase 2 en Fase 3 procederen en executeren wij
het liefst in Nederland, waarbij we afhankelijk
zijn van uw algemene voorwaarden, van de feiten
in de incassozaak en van de debiteur (locatie(s),
vermogen en omstandigheden).
Met een Nederlands vonnis (een executoriale titel) kunnen wij ook in het buitenland betaling
door uw debiteur afdwingen. Dit is de goedkoopste en meest praktische manier van procederen
met de grootste kans op een snel en positief
vonnis. En daarmee is ook de kans op een succesvolle buitenlandse incasso het grootst.
Als u op enig moment stopt met een buitenlandse
incasso betaalt u alleen provisie over het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 450,-. Ook
als er niets is geïncasseerd, betaalt u € 450,- als
dossierkosten.
Alle externe kosten m.b.t. een gerechtelijke procedure, zoals griffiegeld, deurwaarderskosten in binnen en buitenland en vertaalkosten, komen voor uw
rekening.
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