
“Omdat iedere dag dat een vordering open
staat een risico is, is een adequaat debiteuren-
beheer en incassobeleid essentieel voor het
MKB,” Mr. ing. André ten Dam, directeur van
Ten Dam Incassomeesters in Rijswijk, zegt
dit met klem. Zeker in de huidige lastige
economische tijden komen steeds meer
MKB-bedrijven in financiële moeilijkheden
doordat facturen (te lang) onbetaald blijven,
soms zelfs met een eigen faillissement tot
gevolg.

Preventieve incasso adviezen en diensten

Ten Dam: “Laat één ding duidelijk zijn, als er
deugdelijk geleverd is, moet er natuurlijk ook
tijdig betaald worden. Maar in de praktijk
gebeurt dat helaas niet altijd.” 
Incassomeesters.nl pakt deze problematiek
vanaf de basis aan. Te beginnen met het voor
MKB-bedrijven opstellen van deugdelijke
verkoopcontracten en algemene voorwaarden
waarin heldere bepalingen inzake vertragings-
rente en incasso worden opgenomen. 
Zo weet de debiteur vanaf het begin af aan
wat de spelregels zijn en kunnen er wat dat
betreft later ook geen discussies meer 
ontstaan. 
Omdat het in de praktijk veelal niet mogelijk
is om voor verkopen (volledige) vooruit-

Niet onbelangrijk, met het motto ‘Vriendelijk
waar mogelijk, strikt waar noodzakelijk’ van
Incassomeesters.nl ontstaat er een goed
evenwicht tussen het commerciële belang
en het incasso-belang van het betreffende
MKB-bedrijf en kan veel ellende worden
voorkomen.

Buitengerechtelijke en gerechtelijke 

incasso

In de resterende gevallen neemt 
Incassomeesters.nl de incasso van de nog
onbetaald gebleven facturen voortvarend
ter hand. De desbetreffende debiteur wordt
dan eerst minnelijk tot betaling gemaand.
Zo nodig wordt van de debiteur vervolgens
betaling afgedwongen via een gerechtelijke
procedure.

Kortom, de diensten van Incassomeesters.nl
zijn voor het MKB een belangrijke meer-
waarde, zowel bij het voorkomen als bij het
oplossen van incassoproblemen.

Voor nadere informatie: zie 

www.incassomeesters.nl of 

bel 070 – 399 50 21

betaling te verkrijgen, is het verder belangrijk
te weten met wie je zaken doet, of een 
contactpersoon bij de debiteur wel 
handelingsbevoegd is en of een deze 
voldoende kredietwaardig is. Daarnaast
biedt Incassomeesters.nl aan MKB-bedrijven
een preventief en op de betreffende bedrijfs-
praktijk toegesneden dienstenpakket voor
een effectief debiteurenbeheer. Dit bestaat
uit een ‘kant-en-klaar’ draaiboek om zelf
alert te handelen indien een factuur niet
binnen de betalingstermijn wordt betaald.
Hierbij kan desgewenst gebruikgemaakt
worden van de ‘meesterlijke’ digitale logo’s
van Incassomeesters.nl.

Ten Dam: “In de praktijk blijkt dat het 
merendeel van de debiteuren gewoon 
tijdig betaalt wanneer zij vroegtijdig 
bekendgemaakt zijn met de betrokkenheid
van een professioneel juridisch incasso-
bureau. Niet alleen omdat ‘vreemde ogen
dwingen’ maar ook omdat hiermee eventuele
geschilpunten vroegtijdig gesignaleerd en
in goed overleg opgelost worden. Bij een
en ander is Incassomeesters.nl een laag-
drempelige vraagbaak voor het MKB om in
voorkomende gevallen tijdig de juiste 
(juridische) koers te kunnen bepalen.”
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De deskundige en ervaren juristen en advocaten van Incassomeesters.nl

staan al 20 jaar het MKB met raad en daad ter zijde. Juridische kennis van

zaken, daadkracht, ‘gevoel’ voor de bedrijfspraktijk en een correct zakelijke

aanpak staan daarbij centraal om openstaande facturen en geldvorderingen

succesvol en snel te incasseren.
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