Bedrijfsreportage
Uwincasso.nl is het platform waar
Deurwaarderskantoor Hanemaayer
De Boer & Partners en HNL Debiteurenbeheer & Incassodiensten samenkomen op één startpagina op het internet. Op deze startpagina heeft u
de mogelijkheid online uw incassodossiers te volgen. Verder is deze
startpagina geheel naar uw eigen
wens in te vullen met uw eigen
Arie van den Berg
en Gert Jan Timmermans

favoriete websites.

Wat is uwincasso.nl precies?
M

et vestigingen in Lelystad en
Bussum zijn wij al ruim dertig jaar
een combinatie van kwaliteit en
daadkracht! Wij bieden onze klanten op het
gebied van debiteurenbeheer, incasso- en
gerechtelijke procedures en ten uitvoerlegging van vonnissen landelijke dekking.
Wij nemen het werk uit handen waarop u
helemaal niet zit te wachten. Er zijn bij ons
40 incassospecialisten werkzaam, verdeeld
over de twee vestigingen. Onze klanten
hebben tijdens het gehele incassotraject,
vanaf de eerste aanmaning, de dagvaarding,
tot aan de executie van het vonnis, één
deskundig aanspreekpunt. Dit komt doordat
onze medewerkers het incassovak van A tot
Z beheersen en de sterke combinatie van
ons incassobureau en deurwaarderskantoor.
Voor nog meer herkenbaarheid verandert
de naam van ons deurwaarderskantoor
binnenkort in Deurwaarder.com

Moeten klanten maandelijks betalen voor
een abonnement?

Uw geld is het waard, vertel eens meer over
uw nieuwe slogan op Deurwaarder.com

Wanneer is het aan te raden om u als
deurwaarder in te schakelen?

T 088 - 277 2740

Uw geld is het waard dat u ons inschakelt.
Wij verzorgen voor u het gehele incassotraject. Wij doen dat op een verantwoorde
manier zodat de relatie met uw klant intact
blijft. Lastige betalers bewegen wij snel
en dwingend tot het nakomen van hun
verplichtingen. Wij ontzorgen u vanaf het
moment dat u uw vordering aan ons uit
handen geeft. En u weet dat het in
vertrouwde handen is overgedragen.
Uw geld is dat waard. U bent het waard!
Tevens adviseren wij onze klanten juist
in de huidige tijd niet te lang te wachten
om contact met ons op te nemen. Ook
gerenommeerde bedrijven kunnen zomaar
in betalingsproblemen kunnen komen.

Wanneer uw debiteur ondanks de hiervoor
genoemde pogingen in gebreke blijft met
betalen, kunt u besluiten de incasso-opdracht
door te zetten via een gerechtelijk traject.
Hierbij voorzien wij u van juridisch advies
met betrekking tot de haalbaarheid van de
vordering en geven wij een indicatie over de
financiële verhaalbaarheid van tegenpartij.
Voor en na een eventueel vonnis is het
mogelijk op vermogensbestanddelen of
inkomstenbronnen beslag te leggen.

lelystad@deurwaarder.com

Nee hoor, helemaal niets. Wij hebben namelijk
geen abonnementsverplichting. Dat betekent
dat onze klanten dus de service krijgen waar
men bij andere incassobureaus honderden
euro’s per jaar voor moet betalen! Zonder
abonnement kan men van onze unieke
werkwijze, onze eigen bezoekdienst, juridisch
advies en onze snelle afwikkeling van zaken
profiteren.
Hoe pakken jullie debiteuren aan die niet
reageren?

Wanneer debiteuren niet reageren op onze
aanmaningen of op onze telefonische
verzoeken, bezoeken wij deze met onze eigen
vakkundige bezoekdienst. Uit ervaring is
gebleken dat een persoonlijk bezoek vaak
onverwachte oplossingen en meer resultaat
biedt.

die al vele jaren tot volle tevredenheid werkzaam is voor het MKB, hypotheekverstrekkers,
woningbouw-verenigingen, vastgoedbeleggers en vele andere opdrachtgevers. Door
onze uitstekende dossieropbouw, korte communicatielijnen en moderne communicatietechnieken werken wij uitermate effectief,
slagvaardig en eﬃciënt. Deze eigenschappen
staan garant voor een snelle afhandeling van
het minnelijke en gerechtelijke incassotraject.
Kortom:
- Geen abonnementsverplichting;
- No cure no pay;
- Eigen bezoekdienst;
- Online inzage in dossiers;
- Korte doorlooptijden;
- Snelle afwikkeling;
- Snelle doorstorting van gelden.
Uwincasso.nl
Lelystad
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het ONDERNEMERS BELANG

F 088 - 277 27 50
Correspondentieadres:
Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
Bezoekadres:
Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
Bussum
T 088 - 277 27 60
F 088 - 277 27 70
bussum@deurwaarder.com
Correspondentieadres:

Kortom, waarom zou men voor jullie
moeten kiezen?

Postbus 375, 1400 AJ Bussum

Onze combinatie van incassobureau en deurwaarderskantoor is een ijzersterke combinatie

Bezoekadres:
Huizerweg 11, 1401 GD Bussum

