
  
 
 

     JURIDISCHE DIENSTVERLENING 

 

HIERBIJ VEROORDEEL IK U TOT BETALING VAN HET GEVORDERDE…. 

Soms is er geen ontkomen aan en zal er een rechtszaak 

gestart moeten worden om je debiteur veroordeeld te 

krijgen tot betaling van de niet betaalde facturen.  

Een vonnis wil overigens niet altijd zeggen dat je daarna 

ook direct je geld hebt.  

 

Nu de ingebrekestelling - die brief waarin je debiteur voor de keuze stelt: betalen of naar de  

rechter – is verstuurd, komt de stap om de deurwaarder in ons incasso netwerk opdracht te geven 

om te gaan dagvaarden.  

Jouw makelaar in incasso sleutelt samen met de deurwaarder een stellige dagvaarding in elkaar.  

Niet zomaar een standaard dagvaarding, maar eentje die ook op eventueel verweer inspeelt.  

We willen namelijk bij voorkeur een comparitie van partijen voorkomen. Dat scheelt weer in de 

kosten.  

Als de uitspraak van de rechter in een vonnis is vastgelegd, wil dat dus niet altijd 

zeggen dat er dan direct betaald wordt of dat je even een beslag legt waarna 

het direct geregeld is.  

Jouw makelaar in incasso zal dus voorafgaand aan de stap dagvaarden 

onderzoek plegen om een inschatting te maken wat de kans van slagen is als 

we die executoriale titel (vonnis) in handen hebben.  

Als onze inschatting negatief is, dan is debiteurenbewaking mogelijk.  

Want opgeven is geen optie.  

 

Gaat het bijvoorbeeld om een huurzaak, kan het ook wel eens en reden zijn om een vonnis te 

hebben om te kunnen ontruimen. Je weet dan van te voren al dat je die achterstallige 

huurpenningen niet direct gaat krijgen. Je dagvaardt dan om de huurschuld niet hoger op te laten 

lopen. 

Jouw makelaar in incasso heeft tevens met zijn incasso netwerk geregeld dat er vaste prijzen 

worden gehanteerd. Ofwel, geen uurtarieven, maar gewoon gefixeerde prijzen. Dan weet je per 

stap waar je aan toe bent en is er geen sprake van ellendige financiële verrassingen achteraf.  

 


