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Datum: [Voer datum in]
ovËRzrcHT # [100]

OPMËRKINGEN

FACTUREREN

INaam]

AAN

IBedrijfsnaam]
[Adres]

lPostcode, plaatsl
[Telefoon]
Klant-id [48c123451
Datum

Beschrijving

Saldo

Bedrag

Meer dan 90 dagen

Verschuldigd

Achterstallig

bedrag
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Huidig

'l'30 dagen

31-60 dagen

Achterstallig

Achterstallig

61'90 dagen
Achterstallig

Overschrijving

Ovezichtsnummer

[1

00]

Datum

Amount Due
Amount Enclosed
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Dank u voor uw klandiz¡e.

[Uw bedrijfsnaam] [Adres] [Postcode,

plaats]
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Producti e 2

naam

Schuldenaar

Adres
PC

Woonplaats

Plaatsnaam, d.d.2019

Betreft: Herinnering

Geachte mevrouw

f heer,

Ondanks onze eerder verstuurde factuur van d.d. (datum factuur noemen) en gevoerde
correspondentie mochten wij tot op heden geen betaling van u ontvangen van de openstaande
factuur, waarvan de betalingstermijn inmiddels geruime tijd is verstreken en waardoor onderstaand
bedrag opeisbaar is geworden:

factuurnummer
xYz

Factuurdatum

Factuurbedrag

XX-YY-2019

€

x.xxx,-

Heeft u vragen over de factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte
contact op met ondergetekende.

is

verstuurd, neem dan

lndien het bedrag inmiddels is overgemaakt kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden
beschouwen.
Hoogachtend,

Uw naam en bedrijfsnaam

Productie 3

am

Schuldenaar

Adres
PC

Woonplaats

Plaatsnaam, d.d. 2019

Betreft: lngebrekestelling overeenkomstig de Wet op de lncassokosten

Geachte mevrouw

f heer,

Afgelopen maand heeft u de huur niet (volledig) betaald. Huurpenningen moeten altíjd uiterlijk de
eerste dag van de maand op onze bankrekening staan. Nu dit niet het geval is bent u van rechtswege
in verzuim en is onderstaand bedrag opeisbaar geworden:

factuurnummer
xYz

Factuurdatum

Factuurbedrag

XX.YY-2019

€

x.xxx,-

Hierbij wordt u nog éénmaal in de gelegenheid gesteld om het bovenstaande verschuldigde bedrag
binnen L5 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd doorde gerechtsdeurwaarderoverte maken op
bankrekeningnummer XXXX ten name van (uw bedrijfsnaam) te (uw vestigingsplaats).
lndien u geen gehoor geeft aan het bovenstaande, stellen wij u hierbij in gebreke en zijn wij
genoodzaakt de vordering, zonder verdere kennisgeving, als incasso uit handen te geven aan onze
gerechtsdeurwaarder. De vordering wordt in dat geval door de gerechtsdeurwaarder verhoogd met
de wettelijk geregelde incassokosten, die in uw situatie € (15% van de hoofdsom voor bedragen tot €
2.5001bedragen alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur.
Bij het uitblijven van betaling heeft dit voor u de volgende consequent¡es:
o De VoordeligsteDeurwaarder.nl zal dit dossier verder behandelen;
o U bent op dat moment wettelijk verplicht de incassokosten van € XXX,XX te voldoen;
o De rente loopt verder op;
o Wanneer de ontruimingsprocedure zal worden opgestart, zullen alle proces- en
executiekosten eveneens op u verhaald worden;
Wij gaan ervan uit dat u het niet zo ver laat komen en er alsnog er voor zorgt dat het gehele bedrag
van € UW hoofdsom voor (datum over een week) 2019 door u is voldaan.
Hoogachtend,

Uw naam en bedrijfsnaam
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iuridisch @devoord eliostedeurwaa rder.nl
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U kunt als producties ook e-mailgesprekken, Whats-app berichten, smsjes, gespeksnotities en foto's toevoegen
Met vriendelijke groet,

De Voordeligste

Deurwaarder
mw. N.T. van der Kolk
uridisch medewerkster

J

Daviottenweg 40
5222 BH's- Hertogen bosch
073 203 2222
www. devoordel iqsted eu rwa ard er.

n

I

Alle door ons aanvaarde opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar(s) uit hoofde van de door ons ges/ofen
verzekering(en) zal worden u¡tgekeerd.
DeVoordeliqsteDeun¡/aarder.nl

is een merknaam van Gerechtsdeurvvaardersdiensten Nederland B.V.
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