De beste tip is om te blijven communiceren als er betalingsproblemen zijn. Wacht u zelf op uw geld?
Bel dan uw klant om dit te bespreken. Bevestig daarna de gemaakte afspraken per e-mail. U kunt ook
een betalingsherinnering sturen als uw factuur niet betaald wordt. Het voorbeeld hieronder kunt u
gebruiken om een betalingsherinnering te maken die geschikt is voor uw situatie.
Laan van Malkenschoten 20, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
centraalbeheer.nl

<Plaats>, <datum>

<Naam>
<Adres>
<Postcode en plaats>

Betreft: betalingsherinnering
Beste <meneer/mevrouw> <Naam>,
Op <datum> kocht u bij ons <omschrijving product/dienst>. Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen
ontvangen. Het gaat om:
Factuurdatum

factuurnummer		

omschrijving

bedrag

<datum>

<nummer>		<uitleg>		<€…>		

Graag ontvangen wij het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen op <tenaamstelling en rekeningnummer>.
Als u niet aan het bovenstaande voldoet dan houden wij ons het recht voor verdere juridische stappen te nemen.
Dan vorder ik, naast het bedrag wat u nog moet betalen, ook de incassokosten op grond van de wettelijke staffel
buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
Als u inmiddels de betaling heeft overgemaakt, mag u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Met vriendelijke groet,
<handtekening>

<naam>
<functie>

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. nr. 08053410, Achmea Pensioen- en
Levensverzekeringen N.V. K.v.K. nr. 08077009, beide statutair gevestigd in Apeldoorn; Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in
Den Haag, K.v.K. nr. 27154399 en Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd in Zeist, K.v.K. nr. 18059537.
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Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8000
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