
TIPS VOOR  
INCASSO  
EN SLIM 
DEBITEUREN
BEHEER 
Een paar maanden geleden nam je een opdracht aan. Enthousiast ging je 
aan de slag en precies volgens afspraak leverde je alles af. De factuur kon 
de deur uit. Sindsdien wacht je op de betaling. Een paar weken later is er 
nog steeds niet betaald. Balen natuurlijk. Gelukkig kan je hier zelf wat aan 
doen. Lees in deze whitepaper tips die je helpen bij het krijgen van je geld. 
Ook lees je hoe je een aanmaningsbrief schrijft en welke juridische stappen 
je kunt zetten als de betaling nog steeds uitblijft. Verder ook tips over hoe 
je het debiteurenbeheer van A tot Z slim inricht.
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1 – EEN GOED BEGIN 
IS HET HALVE WERK
Hoe prettig de gesprekken in aanloop naar 
de opdracht ook verlopen, blijf zakelijk. 
Weet met wie je zakendoet, maak duidelijk 
hoe je te werk gaat en bevestig gemaakte 
afspraken schriftelijk. Laat zien dat je 
professioneel te werk gaat en dat je geen 
halve afspraken maakt. 

Tip 1 Gebruik de offerte om duidelijk af te bakenen 
wat wel en niet is inbegrepen. Dat voorkomt vervelende 
gesprekken achteraf. 

Tip 2 Verwijs in de offerte naar leverings- en betalings-
voorwaarden. Zorg dat je die ook hebt. In de leverings-
voorwaarden staat wat er is afgesproken over de levertijd, 
over eventuele annulering van de bestelling, over de 
 garantie. Ook leg je in de leveringsvoorwaarden vast wie er 
verantwoordelijk is voor het betalen van de transport- en/of 
bezorgkosten. Betalingsvoorwaarden maken duidelijk wat 
er over de betaling is afgesproken: denk aan voorschot en 
betalingstermijnen. 

Tip 3 Doe je zaken in het buitenland? Ga na welke regels 
daar gelden en zorg ervoor dat je de voorwaarden opstelt 
in de taal van de koper.

Tip 4 Weet met wie je zakendoet. Bij handels informatie-
bureaus en kredietverzekeraars kun je de krediet-
waardigheid van je opdrachtgever checken. 

Tip 5 Actualiseer leverings- en betalingsvoorwaarden 
jaarlijks. Check of ze nog kloppen: sluiten ze nog aan bij je 
producten? Zijn er wettelijke wijzigingen die je nog moet 
verwerken? 

2 – DE OPDRACHT 
IS KLAAR. DE 
FACTUUR KAN DE 
DEUR UIT
Zorg dat je facturen in orde zijn. Dat 
bevordert vlotte betaling. Ook sta je 
juridisch sterker als er een conflict over de 
nota ontstaat. 

Tip 1 Verwijs in de factuur naar de offerte. Gebruik de 
omschrijvingen die hierin zijn gebruikt. Vermijd eigen 
(interne) productcodes. Omschrijf het geleverde product of 
de verrichte dienst duidelijk en begrijpelijk.

Tip 2 Vermeld op je factuur de betalingstermijn. Of nog 
beter: noem een vervaldatum. Hoe concreter de instructie, 
hoe sneller de betaling. 

Tip 3 Klopt het adres? Controleer vooraf het juiste fac-
tuuradres. Check het bij je klant. Als je facturen per e-mail 
stuurt, vraag dan om een leesbevestiging. Achteraf kan dan 
niet gezegd worden dat een factuur niet tijdig is ontvangen. 

Tip 4 Een voorbeeld van een complete, correcte factuur 
vind je aan het slot. 
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3 – FACTUUR 
VERSTUURD? ZIT 
ER BOVENOP!
Is de factuur na het verstrijken van de 
betalingstermijn nog niet betaald? Geen 
paniek. Mogelijk is de factuur aan de 
aandacht van je klant ontsnapt. Bel je klant 
op, vraag of ze de factuur gezien hebben en 
zeg dat er een herinnering aankomt. 

Tip 1 Stuur na het telefoontje de herinnering. Als je dat per 
mail doet, vraag dan om een ontvangstbevestiging. 

Tip 2 Noem in de herinnering opnieuw een vervaldatum. 
Als die verstrijkt stuur je meteen een aanmaning. Je laat 
zien dat je er bovenop zit. Een aanmaning is strikter en 
 dwingender dan een herinnering. Je maant je klant om nu 
te betalen. 

Tip 3 Betaalt je klant nog steeds niet? Stuur dan een 
laatste aanmaning, ook wel ‘in gebreke stelling’ genoemd. 
Hierin staat dat je de vordering uit handen geeft als 
opnieuw de betaling uitblijft. Vermeld ook dat het factuur-
bedrag wordt verhoogd met de buitengerechtelijke 
incasso kosten en wettelijke rente zodra de vordering wordt 
overgedragen. 

Tip 4 Een voorbeeld van een correcte aanmaning en een 
‘in gebreke stelling’ vind je aan het slot. 

4 – AANMANINGEN 
HELPEN NIET? TIJD 
VOOR HULP VAN 
BUITENAF 
De aanmaningen helpen niet. Voordat 
je hulp van buitenaf inschakelt, zoek je 
opnieuw persoonlijk contact. Probeer 
tot betalingsafspraken te komen en leg 
die schriftelijk vast. Kom je niet verder 
dan wordt het tijd voor een gerechtelijke 
incassoprocedure. 

Tip 1 Als er nog steeds niet wordt betaald, draag je de 
factuur over aan een professionele partij. Heb je een rechts-
bijstandsverzekering of kredietverzekering? Dan draag je 
de incasso zonder extra kosten over aan een professional. 

Tip 2 Heb je geen kredietverzekering schakel dan een 
incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in.
• Een incassobureau stuurt brieven met het verzoek 

tot betaling, maar heeft geen dwangmiddelen om 
 betaling af te dwingen.

• Een deurwaarder kan een gerechtelijke procedure 
starten. Ook kan hij dwangmiddelen gebruiken, zoals 
beslaglegging en verkoop van goederen van je klant.

• Een incasso-advocaat kan aanmaning versturen, een 
dagvaarding opstellen en het faillissement van een 
schuldenaar aanvragen.

De kosten kunnen per incassobureau verschillen sterk. 
Online kun je gemakkelijk offertes opvragen in je eigen 
regio. De kosten van een incassobureau komen doorgaans 
voor rekening van jouw klant. 

Tip 3 Als je eerst zelf een factuur hebt gestuurd,  vervolgens 
een herinnering en een ‘in gebreke stelling’, dan heb je het 
recht om administratiekosten te declareren die boven op de 
bestaande factuur komen. En ook wettelijke rente. Je moet dit 
wel vooraf communiceren (zie tip 3 bij ‘Factuur verstuurd’). 
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Tip 4 Uiteindelijk kan het incassotraject terecht komen 
bij de rechtbank. Dit kan ertoe leiden dat er bij jouw klant 
beslag gelegd wordt op het salaris, de bankrekening, de 
auto of het huis. Zorg dat je het hele proces deskundige 
hulp hebt, dan kun jij je blijven focussen op de business. 

Tip 5 Voor de hoogte van de incassokosten ben je 
 gebonden aan de Wet Incassokosten:

FACTUURBEDRAG MAXIMALE INCASSOKOSTEN

minder dan € 267 € 40

Tussen € 267 en € 2.500 15% van het factuurbedrag

de volgende € 2.500 10% van het factuurbedrag

de volgende € 5.000 5% van het factuurbedrag

de volgende € 10.000 1% van het factuurbedrag

restant bedrag 0,5% (met een maximum van € 6.775)

5 – ZORG DAT JE 
BEDRIJF BIJ 
WANBETALING NIET 
ONDERUIT GAAT
Niet betalende klanten kunnen het 
voortbestaan van je bedrijf in gevaar 
brengen. Eén op de vijf faillissementen 
binnen het MKB komt door wanbetaling. 

Tip 1 Met strak debiteurenbeheer waarborg je de 
bedrijfscontinuïteit. Vanaf de offerte tot aan de incasso 
 verloopt de financiële afhandeling volgens een strak plan. 
Je geeft je klant geen enkele ruimte om te verzaken. Meer 
informatie hierover vind je in onze whitepaper ‘Focus op 
debiteurenbeheer’. 

Tip 2 Maak een risico-inventarisatie. Stel vast welke risico’s 
je loopt. En bepaal welke risico’s je zelf wilt of kunt dragen 
en voor welke risico’s je maatregelen wilt treffen. Vaak is 
dit het geval voor risico’s die vallen in de categorie Impact 
hoog / Kans hoog. 

Tip 3 Komt je bedrijfscontinuïteit in gevaar bij wanbetaling 
van één of meerdere afnemers? Neem dan maatregelen. 
Zet bijvoorbeeld geld opzij of sluit een kredietverzekering af. 

IMPACT LAAG,
KANS HOOG

IMPACT LAAG,
KANS LAAG

IMPACT HOOG,
KANS LAAG

IMPACT HOOG,
KANS HOOG

IMPACT

KA
N

S
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6 – VOORKOMEN IS 
BETER DAN 
GENEZEN: DEK 
BETALINGS RISICO’S 
AF
Een kredietverzekering waarborgt de 
continuïteit van je bedrijf, verbetert je 
concurrentiepositie en zorgt ervoor dat je 
werkkapitaal gegarandeerd op peil blijft. 
Dit geld heb je hard nodig om de business 
draaiende te houden of de groei van je 
onderneming te financieren. 

NAAST ZEKERHEID VAN BETALING BIEDT EEN KREDIET
VERZEKERING ALLERLEI BIJKOMENDE VOORDELEN, ZOALS: 
Voordeel: De zekerheid van betaling dankzij een kredietver-
zekering biedt je de mogelijkheid om je flexibel op te stellen 
tijdens de onderhandelingen over de betalingsvoorwaar-
den. Je kunt net een stap verder gaan dan je concurrenten. 

Voordeel Geld dat vastzit in openstaande nota’s gaat 
ten koste van je werkkapitaal. Hierdoor kun je geld tekort 
komen dat je nodig hebt om de groei van je onderneming 
te financieren. De zekerheid van betaling (dankzij een kre-
dietverzekering) geeft je extra financiële ruimte. Je kunt 
financiële buffers aanspreken die je in takt zou laten als je 
worstelt met dubieuze debiteuren. 

Voordeel Je profiteert van de kennis en informatie van de 
kredietverzekeraar. Euler Hermes kan van al jouw klanten 
de kredietwaardigheid aangeven. Maar ook reiken we 
informatie aan over bedrijfstakken in binnen- en buiten-
land. Verder geven we per land informatie over de cultuur 
rond zakendoen en betalingsgedrag. Op basis van onze 
informatie kun je een goede afweging maken om bepaalde 
deals wel of niet aan te gaan.  

Voordeel De kredietverzekering biedt extra zekerheid 
waardoor banken je meer geld willen lenen of betere voor-
waarden bieden. Het geeft extra financiële ruimte om de 
groei van je onderneming te financieren. 

Voordeel Bij commerciële kansen is snelheid belangrijk. 
Dankzij de online oplossingen van Euler Hermes heb je 
continu, op elk uur van de dag, toegang tot onze informa-
tie. Je kunt dus à la minute de kredietwaardigheid toetsen 
van een nieuwe klant. Je kunt daardoor snel reageren op 
klanten die bij je willen bestellen. 

Voordeel Geen gedoe met incasso. Met een krediet-
verzekering ontvang je gegarandeerd je geld en de incasso 
gaat over naar ons. 

WAT IS EEN KREDIETVERZEKERING?
Een mooie opdracht is een opdracht 
die ook keurig wordt betaald. Om aller-
lei redenen kan er een streep komen 
door die betaling. Wat de reden ook 
is, een kredietverzekering vangt dit op 
en zorgt voor gegarandeerde beta-
ling van je uitstaande facturen. Feitelijk 
koop je ‘betalingszekerheid’. Dus als 
een van jouw klanten in betalingspro-
blemen komt, bijvoorbeeld vanwege 
een dreigend faillissement of surseance 
van betaling, voorkomt een kredietver-
zekering dat je hierdoor meegezogen 
wordt. Deze zekerheid geeft je de rust 
en zekerheid om je te focussen op de 
eigen business.

KREDIETVERZEKERING: REGEL HET OP TIJD
Kredietbescherming kun je het beste 
op tijd regelen. Komt een klant van jou 
in zwaar weer terecht en regel je dan 
pas een kredietverzekering, dan ben 
je aanzienlijk duurder uit. Door op tijd 
bescherming in te kopen, profiteer je 
van gunstige voorwaarden en voorkom 
je stijgende dekkingskosten als het 
slechter gaat bij uw afnemer(s). Veel 
bedrijven gaan pas op zoek naar kre-
dietbescherming als het risico zich voor-
doet. Dat is te laat. Het tijdig aangaan 
van een kredietverzekering is cruci-
aal voor het duurzaam managen van 
kredietrisico’s.
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MEER WETEN?

Deze tips worden je aangeboden  
door Euler Hermes Nederland. Voor 
meer informatie kun je contact met  
ons opnemen via 0800 - 3853765.  
Een e-mail sturen kan ook naar  
info@eulerhermes.nl.

Ben je benieuwd wat Euler Hermes voor 
je kan betekenen? Ga dan naar onze 
website www.eulerhermes.nl.
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7 – VOORBEELDEN VAN 
CORRECTE FACTUUR, 
AANMANING EN  
‘IN GEBREKE STELLING’

VOORBEELD FACTUUR

Adres Klant

Uniek factuur
volgnummer &
datum

Niet verplicht
maar wel zo 
vriendelijk

BTW, KVK,
IBAN

Geleverde 
producten of 
diensten

BTW + bedrag
Totaal bedrag

Zorg dat klanten
weten bij wie ze
terecht kunnen met
vragen over de factuur

������
Uw Bedrijfsnaam BV

Straatnaam 12
1234 AB  Plaatsnaam

BTW  NL 123456789 B01
KvK  123456789

IBAN  NL21 BANK 0123456789

Bedrijf klant BV
t.a.v. Naam Achternaam
Straatnaam 12
1234 AB  Plaatsnaam

Factuurnummer: 2019-1234
Factuurdatum: 30-11-2019
Vervaldatum: 30-12-2019

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 242,00 voor 
30-12-2019 op onze bankrekening te voldoen, onder vermelding van het
factuurnummer 2019-1234.
Heeft u vragen over deze factuur? Neem dan contact op met Naam via 
012-34 56 78 90 of mail naar naam@mailadres.nl.

Met vriendelijke groet,

Uw Naam
Functieomschrijving

FACTUUR

Naam onderdeel of item € 100,00 € 100,00

aantal omschrijving prijs

subtotaal

totaal

1

Naam onderdeel of item

21% BTW over € 200,00

€ 50,00 € 100,00

€ 200,00

totaal € 242,00

€ 42,00

2

Uw adres

Deze infographic wordt u aangeboden door
kredietverzekeraar Euler Hermes / www.eulerhermes.nl
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Adres Klant

Kenmerken van de
aanmaning & datum

Handtekening versterkt
het dwingende karakter 
van de aanmaning

BTW, KVK,
IBAN

Vermeld factuur-
data en volledige 
bedragen

Zorg dat klanten 
weten bij wie ze 
terecht kunnen 
met vragen over 
de aanmaning

������
Uw Bedrijfsnaam BV

Straatnaam 12
1234 AB  Plaatsnaam

BTW  NL 123456789 B01
KvK  123456789

IBAN  NL21 BANK 0123456789

Bedrijf klant BV
t.a.v. Naam Achternaam
Straatnaam 12
1234 AB  Plaatsnaam

Ons kenmerk: 123456789
Datum:  30-11-2019

Geachte heer/mevrouw [naam],

Tot op heden blijft u in gebreken met de betaling van de onderstaande factu(u)r(en), waarvan

de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:

AANMANING

01-01-2019 15-01-2019 €      2000,00

factuurnummer factuurdatum vervaldatum bedrag

20190101

10-01-2019 25-01-2019 €        400,0020190112

totaal €      2400,00

Uw adres

Deze infographic wordt u aangeboden door
kredietverzekeraar Euler Hermes / www.eulerhermes.nl

Uw betaling dient uiterlijk binnen [3-7] dagen na dagtekening van deze brief te zijn 

bijgeschreven op bankrekeningrekening [IBAN] op naam van [bedrijfsnaam] onder 

vermelding van betreffende factuurnummer(s).

Blijft tijdige betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. 

De kosten die hieraan verbonden zijn en de vergoeding voor de verschuldigde rente komen 

voor uw rekening. We gaan ervan uit dat deze stap niet nodig is en dat u de factuur/facturen 

binnen de bovengenoemde termijn voldoet. 

Om ervan verzekerd te zijn dat u deze brief ontvangt, sturen wij u deze brief zowel 

per post als per e-mail. Heeft de betaling inmiddels plaatsgevonden? Beschouw 

deze brief dan als niet verzonden.

 Met vriendelijke groet,

[Naam en bedrijfsnaam]

VOORBEELD AANMANING
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Adres Klant

Datum en 
duidelijke kop

Niet verplicht
maar wel zo 
vriendelijk

BTW, KVK,
IBAN

De brief

������
Uw Bedrijfsnaam BV

Straatnaam 12
1234 AB  Plaatsnaam

BTW  NL 123456789 B01
KvK  123456789

IBAN  NL21 BANK 0123456789

Bedrijf klant BV
t.a.v. Naam Achternaam
Straatnaam 12
1234 AB  Plaatsnaam

Geachte heer, mevrouw,

Herinner uw klant aan eerder verzonden betalingsherinneringen en aanmaningen en vermeld dat 

betaling nadien is uitgebleven.

In de ingebrekestelling worden de verplichtingen van de schuldeiser opgenomen en de medede-

ling dat hij deze niet is nagekomen. Tevens is het verstandig om daarbij duidelijk aan te geven dat 

het niet zomaar een brief is: ‘Ik stel u daarom door middel van deze brief in gebreke.’

Meld dat u genoodzaakt bent de vordering ter incasso uit handen te geven mocht de betaling 

onverhoopt uitblijven en dat u aanspraak maakt op vergoeding van verschuldigde rente en 

buitengerechtelijke incassokosten.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend het  openstaande bedrag van [€ XXXXXX,XX] 

binnen [2-8 dagen] na dagtekening van deze brief te voldoen door overboeking naar 

IBAN rekeningnummer [NL XX BANK XXXXXXXX XX] ten name van [REKENINGNAAM] te 

[VESTIGINGSPLAATS], onder vermelding van het (de) bovenstaande factuurnummer(s).

Indien en voor zover u niet binnen de gestelde termijn aan mijn verzoek voldoet, verkeert u 

jegens mij in verzuim en stel ik u aansprakelijk voor de door mij geleden en nog te lijden 

schade.

Met vriendelijke groet,

Uw Naam

Functieomschrijving

INGEBREKESTELLING

Uw adres

Deze infographic wordt u aangeboden door
kredietverzekeraar Euler Hermes / www.eulerhermes.nl

Datum: 01-12-2019

VOORBEELD INGEBREKESTELLING
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