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Voor elke incasso-opdracht
Van der Vlies accepteert elke incasso-opdracht; ook kleine vorde-
ringen zijn de moeite waard. Niet alleen in de regio, maar door
heel Nederland en daarbuiten.

De opdrachtgever beslist
Van der Vlies geeft uitgebreid advies, maar u beslist zelf welke
aanpak wordt gehanteerd. Ook over tussentijdse rapportages,
afwikkelingen en bewaking van uw debiteurenbestand heeft u
de uiteindelijke zeggenschap.

Een persoonlijk adviseur
Voor een effectieve behandeling van uw opdracht is goede com-
municatie erg belangrijk. Bij Van der Vlies heeft u dan ook altijd
rechtstreeks contact met uw persoonlijk adviseur.

Snelheid in handelen
Van der Vlies werkt snel en voortvarend. Wij maken de zaak voor
u rond!

Behandeling a t/m z
Door de unieke combinatie van incassospecialisten, juristen en
gerechtsdeurwaarders verzorgt Van der Vlies het gehele incasso-
traject voor u.

Werkwijze Van der Vlies nader belicht
Uw incasso-opdracht wordt op de dag van ontvangst in behan-
deling genomen en u ontvangt een opdrachtbevestiging.

Vanaf dat moment verloopt de communicatie met uw debiteur
via uw persoonlijk adviseur van Van der Vlies.

Nog dezelfde dag wordt een eerste sommatie aan de debiteur
ver zonden, waarbij een korte termijn tot betaling wordt gege-
ven. De debiteur dient uw factuur plus rente en incassokosten te
voldoen.

Wanneer betaling uitblijft, volgt een tweede sommatie, waarna
de debiteur bij verdere non-betaling telefonisch wordt benaderd.

Wanneer betaling nog steeds uitblijft of indien tegen uw vordering
verweer wordt gevoerd, is voor de verdere incasso een vonnis
van een rechter noodzakelijk. Met dit vonnis kan uw vordering
buiten de medewerking van uw debiteur om worden geïncasseerd.
Van der Vlies geeft u advies over de juridische haalbaarheid van
uw vordering, en over de verhaalbaarheid daarvan op uw debiteur
en ver zorgt voor u de gerechtelijke procedure.

Ook een beknopt of uitgebreid verhaalsonderzoek door een par-
ticulier recherchebureau behoort tot de mogelijkheden, waardoor
de verhaalsmogelijkheden op uw debiteur duidelijk worden.
Hiertoe zijn vaste tarieven met het bureau afgesproken.

Is door de rechter een vonnis uitgesproken, dan draagt Van der
Vlies zorg voor de tenuitvoerlegging van dat vonnis. 

Van der Vlies gerechtsdeurwaarders, 
incassobureau en creditmanagement.


