AANMANING TOT BETALING

De heer P. Krediet
Zijpendaalseweg 47
6814 CC ARNHEM

Arnhem,
Betreft

1 augustus 2012
: openstaande nota's

Geachte heer Krediet,
Uit onze administratie is gebleken dat u de volgende facturen nog niet zijn betaald, ondanks dat de
betalingstermijn inmiddels is verstreken:
factuurkenmerk
2012000126
2012000139

factuurdatum
15 juni 2012
18 juni 2012

bedrag
€
395,26
€
689,72

betalen
Ik maan u hierbij aan de openstaande facturen binnen veertien (14) dagen vanaf de dag nadat u
deze brief heeft ontvangen te betalen door overschrijving op ons rekeningnummer 12.34.56.789.
Vermeld bij uw betaling de betreffende factuurnummers.
als u niet op tijd betaalt
Als u de openstaande facturen niet betaalt binnen de gestelde termijn van veertien dagen, dan geven
wij de zaak ter incasso uit handen aan onze incassogemachtigde Alkema | Vloet | Kuijpers
Gerechtsdeurwaarders. U moet dan ook de incassokosten betalen. Deze incassokosten zullen, op
1
basis van de hiervoor geldende wettelijke regels, € …,… bedragen.
Houdt u er rekening mee dat onze incassogemachtigde zonodig rechtsmaatregelen tegen u kan
treffen. Dit betekent dat u kunt worden gedagvaard. U wordt dan betrokken in een gerechtelijke
procedure. Als u deze procedure verliest, dan zal de rechter u veroordelen. U moet dan ook de
proceskosten betalen. Daarna kunnen maatregelen worden getroffen om u te dwingen de veroordeling
na te komen. Onder meer kan dan beslag worden gelegd. Ook hieraan zijn weer kosten verbonden,
die dan voor uw rekening komen.
tot slot
Mochten uw betaling en deze brief elkaar hebben gekruist, dan kunt u deze brief als niet verzonden
beschouwen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact met ons op op
telefoonnummer 088 - 12 34 567.
Met vriendelijke groet,

1

Dit bedrag is inclusief een verhoging met een percentage gelijk aan de omzetbelasting (het percentage, bedoeld
in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Deze verhoging heeft plaatsgevonden omdat wij
aan ons in rekening gebrachte omzetbelasting niet kunnen verrekenen op grond van deze wet.

