EXECUTORIALE DIENSTVERLENING

KOM JE HET NIET BRENGEN? DAN KOM IK HET HALEN!
Als je een vonnis in handen hebt, dan ben je niet meer
overgeleverd aan de bereidwilligheid van je debiteur.
Ofwel breng jij je geld nu niet naar mij, dan komt de
deurwaarder het wel even halen.
De rechter heeft uitspraak gedaan en daarmee dus vonnis gewezen.
Nu is het zaak dat de deurwaarder het vonnis snel gaat betekenen en vooral geen betalingsregeling
gaat treffen op verzoek van jouw debiteur. Die kansen zijn passe.
Als de deurwaarder gaat betekenen, dan gaat namelijk de beveltermijn lopen. Deze is wettelijk 14
dagen. Na verstrijken die 14 dagen, dan kan er beslag gelegd worden op de bankrekening, zijn
inkomsten of we leggen het bij één van zijn klanten die nog aan jouw debiteur moet betalen.
Daar moet natuurlijk wel even wat onderzoek naar gedaan worden.
Als je het vonnis in handen hebt, dan gaat het zeker niet vanzelf.
Er zal nog steeds strategisch nagedacht moeten worden hoe we de deurwaarder in gang zetten.
Is er bijvoorbeeld een verstekvonnis behaald en had je verweer verwacht? Dan is het verstandig om
na betekening van het vonnis af te wegen of 4 weken wachten voordat er beslag gelegd wordt een
goeie keus is. Komt er namelijk een verzet dagvaarding, dan moet je misschien achteraf
beslagzaken weer herstellen.
Met een vonnis kun je op alles beslagleggen, maar wat levert zo’n beslag op? En wat kost het
allemaal? Een deurwaarder die beslag legt op een bankrekening belast beslagleggingskosten wel
door aan de debiteur, maar als het uiteindelijk niet betaald wordt, dan komt het voor jouw rekening.
Ofwel houd de deurwaarder aan de lijn.
Jouw incasso makelaar stuurt dit soort zaken feilloos aan en heeft duidelijk afspraken met zijn
correspondenten deurwaarders. Zo worden kosten altijd voorafgaand aan de actie afgestemd.
Ook houden wij jou doorlopend op de hoogte van de voortgang van het executietraject en leggen
wij uit hoe het in z’n werk gaat. Weet je altijd waar je aan toe bent.
En als er even niets bij jouw debiteur te halen is? Dan is dat natuurlijk niet leuk. Maar
wij houden hem tot in lengte van jaren in de gaten en zorgen dat we op de eerste rij
zitten als er inkomen getraceerd wordt.
Ofwel die kale kip, krijgt wel weer eens veren.
Zie hiervoor ook Salvors Debiteuren Bewaking

