Nieuwsbrief nr. 123
September 2017
Geld Telt

Verschil incassobureau en deurwaarder

In deze nieuwsbrief aandacht voor incassobureaus.

Een deurwaarder mag (na een vonnis van de

Er bestaat veel onduidelijkheid over aanmaningen,

rechtbank) beslag leggen, een incassobureau mag dit

incassokosten en incassobureaus. In deze

niet. Incassobureaus kunnen alleen contact zoeken

nieuwsbrief zal hierover uitleg gegeven worden.

om ervoor te zorgen dat iemand betaald.

Heb je vragen, tips of ideeën?

Incassokosten

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

Er gelden wettelijke regels voor de maximale hoogte

Neem ook eens een kijkje op onze website

van incassokosten en wanneer deze berekend mogen

www.pameijer-geldtelt.nl

worden.
-Over de eerste EUR 2.500 mag maximaal 15% aan

Weet je dat…

incassokosten worden berekend. Minimale bedrag

-..... je in de IJsselgemeenten een bijdrage kan vragen

aan incasso is €40,-

voor indirecte studiekosten voor kinderen van 4 - 18

-Op leningen mogen geen incassokosten berekend

jaar. Denk hierbij aan bijv. schoolreisjes. Neem

worden.

hiervoor contact op met de gemeente.,

Naast incassokosten mogen er geen andere kosten

-.....je op de site

zoals administratie kosten worden berekend.

https://www.berekenuwrechtplus.nl

Zie voor meer informatie https://www.consuwijzer.nl

alle gemeenten kunt vinden en hun regelingen. De
site geeft een idee waar je recht op kan hebben.

Wat moet er in de aanmaning staan?

Neem altijd contact op met de gemeente waar je

In een aanmaning moet het volgende staan:

woont om te controleren of dit klopt en evt. regelingen

- Openstaande rekening moet binnen 14 dagen

aan te vragen.

worden betaald.
-Er worden incassokosten berekend als de rekening

http://www.010cv.nl/

niet binnen 14 dagen na het ontvangen van de

Een handige website waar je gratis gebruik kan

aanmaning is betaald.

maken van voorbeeld cv's en voorbeeld begrotingen.

Ontbreekt bovenstaande informatie? Dan mag de
ondernemer (nog) geen incassokosten in rekening

www.rijksoverheid.nl

brengen. De ondernemer moet een nieuwe

Legt verschillende onderwerpen vanuit de overheid

aanmaning (herinnering) sturen. Je hebt dan weer 14

uit. Daarnaast staan hier altijd de meest actuele

dagen de tijd om de rekening te betalen.

berichten rondom veranderingen op onder andere
financieel en maatschappelijk gebied

Tips voor contact met deurwaarders en
incassobureaus:

www.weethoehetzit.nl

- Neem contact op zodra je weet dat je een schuld

Wil je meer weten over sociale wetgeving en de

hebt en blijf in contact. Ook als je niet kunt betalen is

regels die gelden rondom werk, uitkering of AOW.

het belangrijk dat je dit aangeeft bij de deurwaarder of

Aan deze site werken verschillende organisaties mee

het incassobureau.

waaronder ook het ministerie van sociale zaken en

- Geef wijzigingen (zoals verhuizing, geen inkomen

werkgelegenheid, UWV en SVB.

etc.) op tijd door.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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