Incassoservice

Incassoservice voor zzp’ers in de bouw
Na een mooie klus wil je natuurlijk ook dat je factuur op
tijd wordt betaald. Maar hoe ga je om met opdrachtgevers
die niet kunnen of willen betalen? Helaas komt dit steeds
vaker voor. Als zzp’er zul je hier ongetwijfeld een keer
mee geconfronteerd worden. Schakel daarom de incassoservice van Zelfstandigen Bouw in.
Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van betalingsgeschillen en helpen bij de aanpak van een wanbetaler.
Dankzij onze jarenlange ervaring en persoonlijke aanpak
maken wij het verschil.
Voordelen van de incassoservice
• Gratis advies en informatie van onze helpdesk
• Geen wachttijd: je kunt op elk moment je abonnement
in laten gaan en direct gebruik maken van onze
incassoservice
• In 70% van de gevallen krijgen wij jouw geld alsnog
voor je binnen
Wat kun je zelf doen bij wanbetaling?
Natuurlijk helpt het als je eerst even belt. Wellicht hebben
ze jouw factuur over het hoofd gezien. Helpt dit niet?
Dan stuur je een betalingsherinnering waarin je de klant
vraagt binnen 7 dagen te betalen. Blijft betaling dan nog uit,
dan volgt de ingebrekestelling waarin je je klant sommeert

binnen vijf dagen tot betaling over te gaan. Je waarschuwt
dan dat je na die vijf dagen de vordering uit handen zult
geven. In deze gebrekestelling meld je de incassokosten
en tevens zeg je de wettelijke rente aan.
Incassokosten berekenen
De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten
je bovenop het factuurbedrag in rekening mag brengen
als een klant niet betaalt. De percentages zijn als volgt:
• Over de eerste € 2.500 mag 15% worden berekend
• Over de volgende € 2.500 mag 10% worden berekend
• Over de volgende € 5.000 mag 5% worden berekend
• Over de volgende € 190.000 mag 1% worden berekend
• Boven de € 200.000 mag 0,5% worden berekend
Het minimumbedrag aan incassokosten is € 40,
het maximum is € 6.775. Is je schuldenaar een bedrijf?
Dan kun je in een overeenkomst hogere percentages
aan incassokosten opnemen. Heb je dat niet gedaan,
dan gelden de bovengenoemde wettelijke percentages.
Je kunt je totale incassokosten ook op de website
berekenen via de incassokosten calculator.
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