Naam
t.a.v.
Adres
Postcode+ woonplaats

`
Plaatsnaam, datum

HERINNERING
Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben bij u een betalingsachterstand van € …….. geconstateerd.
Dit bedrag heeft betrekking op de onderstaande factu(u)r(en).
Factuur
……….
……….

Datum
. ……….
. ……….

Omschrijving
…………………….
…………………….

Bedrag
€ ………
€ ………
TOTAAL

Betalingskenmerk
…………………….
…………………….
€ …….

Wij verzoeken u nu vriendelijk het bovenstaande totaalbedrag van € …… binnen … dagen na
dagtekening over te boeken op rekeningnummer ……………. onder vermelding van
bovenvermeld(e) betalingskenmerk(en).
Wanneer u vragen mocht hebben omtrent deze herinnering, verzoeken wij u zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met onze afdeling debiteurenbeheer te bereiken onder
telefoonnummer ………………
Heeft u inmiddels uw betalingsachterstand voldaan, dan is deze herinnering voor u niet meer
van toepassing.
Hoogachtend,
Naam debiteurenbeheerder

Naam
t.a.v.
Adres
Postcode+ woonplaats

`
Plaatsnaam, datum
INGEBREKESTELLING
Geachte heer/mevrouw,

Bij controle is gebleken dat u ondanks betalingsverzoeken tot op heden niet tot betaling van
de onderstaande factu(u)r(en) bent overgegaan, dit terwijl de betalingstermijn ruim is
overschreden.
Factuur
……….
……….

Datum
. ……….
. ……….

Omschrijving
…………………….
…………………….

Bedrag
€ ………
€ ………
TOTAAL

Betalingskenmerk
…………………….
…………………….
€ …….

Wij stellen U hierbij in gebreke en sommeren u het bovenstaande bedrag binnen … dagen na
dagtekening over te boeken op rekeningnummer ……………. onder vermelding van
bovenvermeld(e) betalingskenmerk(en).
Heeft u inmiddels uw betalingsachterstand voldaan, dan kunt u deze brief als niet-verzonden
beschouwen.

Is uw debiteur geen particulier maar een zakelijke klant? Voeg dan
onderstaande tekst toe:

è

Wanneer u niet binnen de gestelde termijn aan uw betalingsverplichting voldoet, voelen wij
ons genoodzaakt verdere stappen tegen u te ondernemen.
Alsdan zullen wij AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders - Juristen - Incassospecialisten met de
verdere invordering belasten. U dient er rekening mee te houden dat de incassokosten in dat
geval voor uw rekening komen, terwijl wij voorts aanspraak maken op de wettelijke rente
vanaf datum verzuim.
Hoogachtend,
Naam debiteurenbeheerder

è Is uw debiteur een particulier (consument)? Dan stuurt u nog een zgn. “14
dagenbrief”
Naam
t.a.v.
Adres
Postcode+ woonplaats
Plaatsnaam, datum
Inzake : Uw niet betaalde nota’(s)
Factuurnummer : ……..
AANMANING
Geachte heer, mevrouw,
Tot op heden bent U niet tot betaling overgegaan van
Factuur
……….
……….

Datum
. ……….
. ……….

Omschrijving
…………………….
…………………….

Bedrag
€ ………
€ ………
TOTAAL

Betalingskenmerk
…………………….
…………………….
€ …….

Keuze tussen A of B afhankelijk van het feit of U een betalingstermijn bent overeengekomen:

A.
Wij wijzen U er op dat U inmiddels in verzuim bent daar U aan onze eerdere aanmaning om
binnen …………… dagen tot betaling van het verschuldigde over te gaan niet heeft voldaan.
B.
Wij wijzen U er op dat U inmiddels in verzuim bent daar U binnen de tussen ons
overeengekomen
betalingstermijn van …………….. dagen niet tot betaling van het verschuldigde bent overgegaan.
Wij stellen U voor de laatste maal in de gelegenheid het verschuldigde binnen 14 dagen te
voldoen op ons bankrekeningnummer ………………………………., onder vermelding van
bovenstaand factuurnummer. De veertien dagen beginnen te lopen vanaf de dag nadat deze
brief bij u is bezorgd.
Keuze tussen A of B afhankelijk van het feit of U al dan niet btw- plichtig bent. Let op
dat u zélf al het bedrag aan incassokosten moet berekenen en vermelden! U kunt
deze berekenen op www.aginboeder.nl
A. indien Uzelf btw.-plichtig bent:
Mocht het verschuldigde binnen de gestelde termijn niet in ons bezit zijn, dan stellen wij U
reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij U mede dat U direct
na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot
€………….. Tevens maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente.
B. indien Uzelf niet btw.-plichtig bent:
Mocht het verschuldigde binnen de gestelde termijn niet in ons bezit zijn, dan stellen wij U
reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij U mede dat U direct
na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot
€………….. Het bedrag van de incassokosten is verhoogd met btw daar wij de btw niet kunnen

verrekenen en op grond van de wet de btw daarom voor Uw rekening zal komen. Tevens
maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente.
Tenslotte wijzen wij U er op dat wij bij niet tijdige betaling de zaak ter incasso uit handen
zullen geven aan AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders - Juristen - Incassospecialisten, waarbij
U het risico loopt gedagvaard te worden voor de bevoegde rechter met alle kosten van dien.
Hoogachtend,
Naam debiteurenbeheerder

