
  
 
 

 INCASSO MAKELAARDIJ  

 

IEMAND DIE CONSTANT TOEZIET OP DE VOORTGANG VAN IEDER DOSSIER 

Heb je keihard gewerkt voor die klant om op tijd alles te 

leveren en dan betaalt hij de factuur niet!  

Geen reactie noch betaling op whatsapp, herinneringen 

en aanmaningen, ofwel je bent er klaar mee en geeft het 

uit handen aan een incassobureau.  

Van dat incassobureau hoor je weken niets dus bel je zelf 

maar eens op om te horen of er al wat gedaan is. Je had 

namelijk al niets beters te doen ☹  

 

De meest voorkomende klachten van opdrachtgevers zijn:  

 Ik hoor niets of nauwelijks iets over de voortgang van mijn dossiers.  

 Ik moet zelf bellen of mijzelf op de hoogte stellen via hun website 

 Ik krijg adviezen die niet echt tot mijn verbeelding spreken 

 Ik krijg achteraf een factuur met kosten die mij niet bekend waren op voorhand.  

 

Misschien klinkt dit wel herkenbaar. Dan is het tijd om te ervaren wat een makelaar in incasso voor 

je kan betekenen. Salvors garandeert jou dat je altijd op de hoogte wordt gesteld over de laatste 

stand van zaken.  

Salvors garandeert ook dat wij de beste beslissingen voor je nemen. 

Natuurlijk niet als het om maken van kosten gaat, maar je zult nooit een 

bericht ontvangen met het verzoek zelf te reageren op de argumenten 

van je klant waarom hij niet wil betalen. Daar hebben wij namelijk heel 

veel verstand van.  

 

Als makelaar in incasso sturen wij ons netwerk aan bestaande uit 

incasso correspondenten.  

Dit zijn incasso bureaus en deurwaarders verspreid over Nederland.  

Dus zit die klant van jou die niet betaalt in Assen, dan hebben wij daar 

onze incasso correspondent zitten. En zit die andere klant die ook niet betaalt in Middelburg, dan 

hebben wij daar een andere incasso correspondent zitten.  

Hoe dichter bij je komt, dus te groter de kans van slagen maar ook op verkrijgen van lokale 

informatie die van pas komt als we conclusies moeten gaan trekken.  

Incasso is maatwerk, Incasso is mensenwerk, Incasso is emotie, Incasso is prachtig.  

 

 


