
Geeft uw debiteur 
weer niet thuis?
NOT A SIGN ANYMORE 
FROM YOUR DEBTOR….



Facturen sturen is altijd leuk. Je hebt 
dan een opdracht naar tevredenheid van 
de klant afgerond. Meestal betaalt je op-
drachtgever netjes zijn factuur. Maar wat 
nou als hij om de een of andere reden  
de factuur aan de kant schuift en niet  
tot betaling overgaat? Dan verstuur  
je een herinnering, je belt, je wacht en 
verstuurt een aanmaning. Interpayment 
biedt je dan een zorgeloos alternatief.

Het incassobureau 
met het grootste 
incasseringsvermogen

Debiteurenbeheer • Incasso • Training • Advies



Sending invoices is always fun! You’ve 
successfully completed an assignment 
for your customer. Mostly your client 
pays the invoice in time. What to do if 
he, for whatever reason, puts the in-
voice aside and does not pay? You will 
send a reminder, you’ll call, you’ll wait and  
will send another reminder. Interpayment  
offers you a care-free alternative.

The debt collection 
agency with  
the biggest resilience!

Debtor management • Debt collection • Training • Advice



Laatste Aanmaning Service
Uw debiteur reageert niet of traag en geeft u het gevoel dat hij u niet 
serieus neemt als u vraagt wanneer uw rekening eindelijk eens voldaan 
kan worden.
Interpayment heeft hiervoor de succesvolle service om voor onderne-
mers een laatste aanmaning te versturen. Niet direct ter incasso maar 
eerst nog een poging vanuit een derde partij, dit wil vaak al helpen om 
debiteuren wakker te schudden.
     
 E-mail  Post
10 Laatste aanmaningen € 65,00  € 75,00
15 Laatste aanmaningen €  90,00  €  105,00
20 Laatste aanmaningen € 115,00  €  135,00

Tevens krijgt u korting op uw dossierkosten, bij het starten van een  
incasso opdracht op basis van no cure – no pay via Interpayment, als 
de laatste aanmaning niet het resultaat heeft gegeven dat gewenst was. 
Normaliter betaalt u € 35,00 (€ 50,00 EU) bij het indienen van een dos-
sier. Indien Interpayment de laatste aanmaning heeft verstuurd slechts  
€ 27,50 (€ 42,50 EU) per dossier.

Final Reminder Service
When your debtor doesn’t respond to your reminders and you sense  
not being taken seriously when asking for payment of your invoice.  
Interpayment provides a successful service to send your debtor a final 
reminder. You don’t need to start a debt collection directly yourself but 
Interpayment will first send a final reminder on your behalf, often debtors 
will pay to prevent extra costs.

 E-mail  Mail
10 Final reminders                  € 65,00  € 75,00
15 Final reminders €  90,00  €  105,00
20 Final reminders € 115,00  €  135,00
 
If your debtor doesn’t pay after receiving the final reminder and you need 
to start a no cure no pay debt collection you will receive a reduction on 
the file costs. Normally the file costs of the debt collection are € 35,00  
(€ 50,00 EU). When Interpayment did send the final reminder the file costs 
will be € 27,50 (€ 42,50 EU) per file.



Incasso no cure no pay Buitengerechtelijk
Blijft de betaling van uw factuur na meerdere vriendelijke en misschien 
zelfs minder vriendelijke verzoeken alsnog achterwege?
Indien de vordering binnen Nederland geïncasseerd moet worden, zijn 
de kosten voor het starten van een dossier € 35,00. Dit betreft een bui-
tengerechtelijke incasso. Voor juridische procedures hanteren wij andere 
prijzen, deze zijn op aanvraag.
Voor vorderingen in andere EU-landen zijn de dossierkosten € 50,00.     
 
Incasso geschiedt op basis van NO CURE - NO PAY m.b.t. de buitenge-
rechtelijke incassokosten.

Debt collection No cure No pay
When your debtor doesn’t pay your invoice in time and doesn’t respond 
to your reminders Interpayment can help with the debt collection.
When the debt collection takes place within the Netherlands the file costs 
are € 35,00 extrajudicial.For cases that need to be taken to court we cal-
culate a different price and will be quotated on request.
For debt collection on company’s outside the Netherlands, inside the EU, 
the file costs are € 50,00.
 
Debt collection is extrajudicial and No cure no pay regarding the collec-
tion costs.

Incasso abonnement
Voor slechts € 220,00 per 12 maanden kunt u als ondernemer een  
onbeperkt aantal incassovorderingen indienen bij Interpayment. Voor dit 
abonnement gelden dezelfde incassovoorwaarden als voor losse incasso 
dossiers echter betaalt u geen dossierkosten van € 35,00 per dossier.

Debt collection subscription
For only € 220,00 per 12 months we accept an unlimited quantity of debt 
collection cases. The collection conditions are the same as for a separate 
file but without paying the € 35,00 per file.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw
All mentioned amounts are excluding taxes.
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www.interpayment.nl


