-naam debiteur-adres debiteur-postcode + plaats debiteur -

Datum:
-Plaats-, -verzenddatum-

Betreft: Laatste aanmaning

Geachte -naam debiteur-,
U bent in gebreke gebleven met het nakomen van uw betalingsverplichting inzake onderstaande
factu(u)r(en) jegens ons. Ondanks de aan u gezonden factu(u)r(en) heeft u nagelaten deze tijdig te
voldoen.
Factuurnummer
…
…

Factuurdatum
…
…
Totaalbedrag

Factuurbedrag
€…
€…
€…

Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag à € -totaal factuurbedrag(en)- binnen vijftien
dagen nadat deze brief bij u is bezorgd te betalen op bankrek. uw bankrekeningnummer
Indien wij het openstaande bedrag niet binnen de hiervoor gestelde termijn hebben ontvangen,
geven wij onze vordering uit handen aan Bill incasso B.V. Tevens wordt de vordering dan verhoogd
met een bedrag van € -bedrag incassokosten, zie 2e pagina- aan incassokosten.
Heeft u het verschuldigde bedrag inmiddels overgemaakt? Dan kunt u deze brief als niet verzonden
beschouwen.
Met vriendelijke groet,
- uw handtekening-uw naam-functie-

Berekening wettelijke incassokosten;
U kunt de buitengerechtelijke kosten als volgt berekenen:
Hoofdsom (zonder rente en kosten)
over de eerste
€ 2.500,00
over de volgende
€ 2.500,00
over de volgende
€ 5.000,00
over de volgende
€ 190.000,00
over de volgende
€ 800.000,00
daarboven

Incassotarief (wettelijk %)
15,0% (minimaal € 40,00)
10,00%
5,00%
1,00%
0,50%
0,00%

Indien u niet btw-plichtig bent (n.b. particulieren zij niet btw-plichtig), dient u het uiteindelijke
bedrag aan incassokosten te verhogen met 21 % btw.
Rekenvoorbeeld 1: voor een hoofdsom € 200,00 bedragen de incassokosten € 40,00 namelijk €
200,00 x 15% = € 30,00 maar er geldt een minimumbedrag van €40,00.
Rekenvoorbeeld 2: voor een hoofdsom € 1.700,00 bedragen de incassokosten € 255,00 namelijk
€1.700,00 x 15% = € 255,00.
Rekenvoorbeeld 3: voor een hoofdsom € 11.500,00 bedragen de incassokosten € 890,00 namelijk
€375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van €5.000,00) + €
15,00 (1% van € 1.500,00).

