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Onze ervaring

Via het doorlopen van onderstaande flow behalen wij op vandaag volgende resultaten: 

1. een invorderingspercentage van 80%.

2. afbetalingsplannen worden voor 96% volledig uitgevoerd.

Stap 1

U levert ons uw onbetaalde facturen en uw factuurvoorwaarden aan op het volgend mailadres: 

lisa.bevernage@alternatiefbv.be.

Heeft u geen factuurvoorwaarden dan hanteren wij volgende (door de wet voorziene) voorwaarden:

• Boetebeding: € 40

• Nalatigheidsinterest:W

  o Handelaars/vennootschappen :  8.0%

  o Particulieren      : 1.5%

Vervolgens gaan wij volgende werkzaamheden uitvoeren:

• Importeren in VISION2PAY®

•	 Versturen	van	een	officiële	ingebrekestelling	per	aangetekende	mail	

• 15 dagen later versturen van een herinnering voor deze ingebrekestelling

• Telefonische opvolging en mailcorrespondentie met de debiteuren

•	 Opmaken	van	de	afbetalingsplannen	(juridisch	en	financieel)

• Opvolging van elke afbetalingstermijnen via mail en SMS

• Doorsturen van het dossier naar de gerechtsdeurwaarder (zie stap 2)

• Als bemiddelingspersoon tussen de gerechtsdeurwaarder en uw bedrijf zorgen wij voor de communicatie

• Registratie van alle betalingen

• Doorstorten van alle ontvangen betalingen

Voor deze werkzaamheden vragen wij een vergoeding van € 25 (excl. 21% btw) per factuur.

De ontvangen boetes en nalatigheidsinteresten worden integraal naar u doorgestort.
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Stap 2

In geval uw klant niet betaald heeft of geen afbetalingsplan aanvaard heeft bij stap 1 sturen wij het dossier door naar 

onze MyTrustO-gerechtsdeurwaarder.

Deze persoon gaat vervolgens nogmaals een herinneringsbrief sturen waarin diverse oplossingen zoals 

schuldglobalisatie worden aangeboden.

U betaalt hiervoor een vergoeding van € 15 per factuur aan de gerechtsdeurwaarder. Hiervoor zal hij de volledige 

verdere (gerechtelijke) opvolging voor zijn rekening nemen.

Noteer dat 

• hierbij alle kosten ten laste zijn van uw klant tenzij hij achteraf insolvabel blijkt te zijn

• de gerechtsdeurwaarder uiteraard op voorhand een solvabiliteitsonderzoek zal uitvoeren

• alle niet-betaalde vorderingen na gerechtelijk vonnis gedurende 10 jaar verder worden opgevolgd

Ook hier worden alle ontvangen boetes en nalatigheidsinteresten integraal naar u doorgestort.

onze MyTrustO-gerechtsdeurwaarder.
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