
Onbetaalde facturen: 
Door ‘Samen-Werken’ komen we er ongeschonden door.



Waarom hebben wij Vision2Pay® ontwikkeld?

Vandaag stellen we vast dat veel bedrijven 
met steeds grotere cashflow problemen 
zitten. Dit heeft te maken met twee oor- 
zaken: ten eerste geraken hun voorraden, 
waar een pak geld in zit, niet verkocht, en 
ten tweede worden hun facturen niet (tij- 
dig) betaald.

Het gevolg is dat zijzelf geen cash genoeg 
hebben om (al) hun facturen te betalen en 
zo geraken de ondernemers natuurlijk in 
een vicieuze cirkel.

Het laatste wat men in dergelijk geval moet 
doen is beschuldigend naar zijn klanten wij-
zen want men zit in hetzelfde schuitje. Bo-
vendien is uw klant je ultieme schakel in 
de business ketting. Ook repressief gaan 
optreden via een traditioneel incassokan-
toor is vandaag niet aan de orde. Het enige 
dat je dan zeker bereikt is dat je uw klant 
verliest. Of uw facturen daarmee sneller 
zullen betaald worden dat is nog maar de 
vraag.

Samen oplossingen vinden is dan ook 
de enige, juiste beslissing.



Wat hebben we precies ontwikkeld?

Bij Alternatief BV, een innovatief bedrijf dat 
zich focust op het administratief ontzorgen 
van bedrijven, overheden en instellingen, is 
men vanuit deze wetenschap aan de slag 
gegaan om een bemiddelingstool te ont-
wikkelen, Vision2Pay® .

Nadat u de procedure tot en met de aan- 
getekende ingebrekestelling, heeft door- 
lopen heeft u maar twee mogelijkheden: 
een minnelijke regeling via een incasso- 
kantoor of een gerechtelijke invordering via 
advocaat. In het laatste geval ben je met 
100% zekerheid uw klant kwijt, in het eerste 
geval, afhankelijk van de repressieve aan-
pak, is die kans heel reëel.

Dat is echter vandaag het laatste wat u wilt. 
U wilt wel dat uw onbetwiste facturen cor-
rect betaald worden maar anderzijds wilt u 
uw toekomst niet op het spel zetten door 
nu zodanig repressief op te treden dat u 
deze klanten verliest. U beseft immers dat 
uw klanten van vandaag de toekomst voor 
morgen zijn.

Vision2Pay® ontstresst uw probleemsituaties rond onbetaalde 
facturen en vrijwaart op die manier uw zakelijke relatie.



Wat doet Vision2Pay® precies?

De Vision2Pay® aanpak is gericht op één 
doel: samen met uw debiteur een oplos-
sing vinden voor zijn onbetaalde facturen.
Hierbij zijn er maar drie oplossingen mo-
gelijk:

• Uw goederen gaan terughalen en een 
creditnota opmaken

• De debiteur betaalt direct volledig de 
totale som

• De debiteur betaalt in schijven via een 
afbetalingsplan

Ervaring leert dat een afbetalingsplan in 
dit stadium van de invordering de meest 
efficiënte oplossing is.

Binnen Vision2Pay® heeft de debiteur dan 
ook de mogelijkheid om een afbetalings-
plan overeen te komen dat volledig digi-
taal en geautomatiseerd loopt en aange-
past is aan zijn financiële mogelijkheden.

Ook over de betaling van onze vergoedin- 
gen* hoeft u zich geen zorgen te maken. 
Wij maken slechts een factuur wanneer 
een debiteur betaalt. Op deze betaling 
brengen wij ons factuurbedrag in minde- 
ring en storten wij het saldo door.

* Commissie ten belope van de som van de boetes en 
interesten verhoogd met 21% btw.
Indien van toepassing: € 10 excl. 21% btw per afbeta-
lingsplan en € 1,85 excl. 21% btw voor papieren drager.



Wat zijn de voordelen?

Het uiteindelijk resultaat is dus:

Voor u:
• uw factuur die (gespreid) betaald wordt
• via een tool die u uiteindelijk niets kost
• behoud van uw klantenrelatie

Voor uw klant: een op zijn/haar maat gemaakte betalingsre- 
geling die rekening houdt met de uitzonderlijke situatie waarin 
we momenteel allemaal zitten.

Het programma zelf is kinderlijk eenvoudig in gebruik met een 
pak technologie op de achtergrond. 

Via het gebruik van innovatieve software gebeurt er een volle-
dig geautomatiseerde digitale opvolging.



MyTrustO

Debiteur weigert uitgestoken hand.

De kans is heel reëel dat in dit stadium van 
invordering de facturen van uzelf niet alleen 
een probleem zijn maar dat er ook tal van 
andere onbetaalde facturen zijn.

Uiteraard hebben wij hier oog voor gehad 
en hebben wij een samenwerking opgezet 
met het MyTrustO platform van gerechts-
deurwaarder Patrick Van Buggenhout.

Deze man helpt uw debiteur om al zijn 
schulden te inventariseren en helpt hem 
bij het opstellen van een afbetalingsrege-
ling waarbij rekening gehouden wordt met 
alle openstaande schulden.

Debiteur blijft blind voor hulp

Spijtig genoeg blijven sommige mensen 
doof voor de oplossingen die hen worden 
aangeboden. Het gevolg is dat men dan on-
vermijdelijk in het juridisch traject komt.

Maar ook hier blijven wij oplossingsge-
richt werken. Wij zijn ervan overtuigd dat 
mensen opzadelen met torenhoge gerech-
telijke kosten enkel de gerechtelijke actoren 
(gerechtsdeurwaarder, advocaat, gerecht) 
ten goede komt en zeker niet de klant met 
zijn openstaande facturen.

Daarom volgen wij, terug binnen het 
MyTrustO platform, de heel innovatieve ge-
rechtelijke aanpak waarbij de totale kosten 
tot aan de uitvoering gemiddeld nooit meer 
bedragen dan een paar honderd euro’s. 

Bovendien blijven wij het vonnis tot invorde-
ring gedurende 10 jaar opvolgen om te zien 
of er zich betalingsmogelijkheden voordien 
zoals bijvoorbeeld bij een erfenis.



Geen probleem.

Via de website www.v2p.be is de applicatie voor iedereen toe- 
gankelijk.

Nadat u zich geregistreerd heeft als gebruiker kan u zichzelf of 
uw klanten registreren samen met hun onbetaalde facturen.

U heeft hierbij de mogelijkheid om uw eigen onbetaalde facturen 
in te geven of een klant te registreren. Deze laatste kan dan ofwel 
zelf zijn onbetaalde facturen inlezen of ze gewoon doorsturen 
naar ons en wij doen het nodige.

Hierbij hebben wij een aantrekkelijk verdienmodel waarbij wij een 
win-win-win relatie creëren tussen jullie – jullie klanten – onszelf.

Wenst u dit zelf al eens uit te testen?



Wij hopen alvast dat u ons enthousiasme deelt waarbij wij op-
recht geloven dat Vision2Pay®  een eenvoudige, maar vooral 
faire tool is om uw cashprobleem reeds (gedeeltelijk) op te 
lossen zonder daarom uw commerciële relatie op het spel te  
zetten en dus ook de toekomst van uw bedrijf.

Wij geloven sterk dat het door de Samen-Werking is van Uw 
Bedrijf-Klant dat wij samen door deze moeilijke periode moe-
ten geraken.

Wij hopen alvast dat uw bedrijf hier zonder kleerscheuren 
doorkomt.

Houd het veilig en wij kijken alvast uit naar uw registratie.

Rudi Mattheus 
01/04/2021

Wenst u meer over Vision2Pay® te weten: 

www.v2p.be

Alternatief BV
Roggestraat 16, 8530 Harelbeke

rudi@alternatiefbv.be
053  89 35 06

BE 0667.716.326

http://www.v2p.be

