No Cure No Pay
Incassopunt is uw partner bij uitstek voor het gehele incassotraject! Ook als u slechts incidenteel een
niet betalende klant heeft in binnen- of buitenland besteden wij de maximale zorg en aandacht aan uw
vordering, waardoor er een maximaal rendement voor u ontstaat. U loopt niet nogmaals financieel risico,
omdat we tijdens de buitengerechtelijke incassoprocedure vasthouden aan het concept ‘no cure no pay’.
Indien een vordering niet kan worden geïncasseerd, worden u ook geen dossierkosten of andere kosten
in rekening gebracht. Dat vinden wij duidelijke en transparent, met andere woorden: Wij maken er een
Punt van! Om het maximale eruit te halen!.

Eenmalige incasso biedt u

Volledige betaling? Geen kosten!

•

Onbeperkt indienen van vorderingen

•

 akkundige incassoprocedure, d.m.v. brieven, sms /
V
e-mail berichten, telefonische en e-mail sommaties

Wordt de vordering in het geheel voldaan, inclusief de
buitengerechtelijke kosten, dan ontvangt u het bedrag van
uw factuur.

Deelbetaling? Evenredige verdeling!
•

 eldere inzage en communicatie over de status van uw
H
vorderingen via online opdrachtgevers-portal

•

Professioneel verhaal onderzoek op maat per dossier

•

 en landelijk resultaatgericht gerechtsdeurwaarders
E
kantoor

Indien uw debiteur slechts (een deel van) de hoofdsom
betaalt, ongeacht of de betaling aan u of aan ons is gedaan
zonder rente en buitengerechtelijke kosten en u wilt het
dossier sluiten, dan betaalt u 10% incassovergoeding over
het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag.

Niet betaalde of betwiste vorderingen

Geen betaling? Geen kosten!
Wanneer u een vordering ter incasso aanbiedt, wordt deze
afgewikkeld op basis van het No Cure No Pay-principe.
Mocht uw debiteur de vordering onverhoopt niet kunnen
betalen of is een gerechtelijke procedure niet mogelijk,
dan bent u niets aan ons verschuldigd. Ook geen kosten
voor het aanleggen van een dossier.

Wanneer betaling uitblijft of tegen uw vordering verweer
wordt gevoerd is voor de verdere incasso een vonnis
van een rechter noodzakelijk. De juridische afdeling van
Incassopunt zal altijd in contact met u treden over een
eventueel te volgen gerechtelijke procedure. Wij begeleiden
dan voor u gehele gerechtelijke procedure.
Tarieven per 1 januari 2013
Tarieven zijn excl. BTW

...tot in de puntjes
Alle werkzaamheden worden verricht onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden en tarieven.
Een exemplaar van die voorwaarden zal u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

