[Bedrijfsnaam debiteur]
T.a.v. de crediteurenadministratie
[Correspondentieadres debiteur]

e-mail: [e-mailadres]

LAATSTE BETAALMOGELIJKHEID !

Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Datum:

[uw kenmerk]
[kenmerk debiteur]
…………………..

Geachte heer/mevrouw,
Van onderstaande facturen hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. De
overeengekomen betalingstermijn is echter al verstreken!. U bent dan ook inmiddels in verzuim.
Het betreft betaling van:
Factuurnummer

Factuurdatum

Vervaldatum

Bedrag

Om verhoging van de vordering met kosten te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het totaal
openstaande bedrag ad € **,** op onze bankrekening met nummer NL** ….********* is
bijgeschreven binnen 14 dagen vanaf de dag dat deze brief door u is ontvangen/bij u is
bezorgd;
Wilt u wel het navolgende kenmerk : ……………………. bij de betaling vermelden?
Per datum dagtekening wordt dit schrijven per gewone post aan u toegezonden en zo mogelijk
tevens per email.
LET OP:
Is uw betaling NIET binnen de genoemde termijn ontvangen, dan vorderen wij incassokosten
van u. De incassokosten bedragen € **¹ volgens het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke
Incassokosten. Daarnaast vorderen wij vertragingsrente van u.
Heeft u vragen of bent u het niet eens met onze factu(u)r(en)? Bel of e-mail ons dan zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde termijn.
Heeft u al betaald? Dan verzoeken wij u deze brief als niet verzonden te beschouwen.
Met vriendelijke groet,
[uw (bedrijfs)naam]

Wet Incasso Kosten (WIK)
(Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, ingangsdatum 1 juli 2012.)

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012
15% van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
10% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,-;
5% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,-;
1% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,-;
0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

Rekenvoorbeeld (al dan niet verhoogd met BTW)
Bij een vordering met een hoofdsom van € 23.000,- bedragen de incassokosten:
15% van € 2.500,= € 375,- plus
10% van € 2.500,= € 250,- plus
5% van € 5.000,= € 250,- plus
1% van € 13.000,= € 130,Totaal is in dit rekenvoorbeeld sprake van € 1.005,- aan incassokosten. Afhankelijk van de vraag of de schuldeiser zelf wel/niet BTWplichtig is, wordt dit bedrag niet/wel nog verhoogd met BTW.

Let op:
- deze tarieven zijn geldig voor vorderingen ontstaan per of vanaf 1 juli 2012
Voorbeeld: factuurdatum 15 juni 2012, betalingstermijn tot 15 juli 2012: nieuwe wetgeving van toepassing, ook al is de
factuurdatum van vóór 1 juli 2012.

- is de vordering B2C  dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning worden verzonden waarbij de debiteur
tenminste 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen, INGAANDE 2 DAGEN NA DE VERZENDDATUM VAN DE AANMANING!!
In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de verschuldigdheid van incassokosten en de
hoogte van deze incassokosten, worden vermeld.

- is de vordering B2B  14-dagen aanmaning is niet nodig
(Is de een eenmanszaak B2B, of valt die onder de WIK?)
Men valt onder de WIK indien men 1) een natuurlijke persoon is en 2) niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij
een eenmanszaak kan er helaas wel een schemergebied ontstaan: is er gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf of
niet? Vaak zal de aard en inhoud van de onderliggende overeenkomst wel een goed aanknopingspunt bieden.

- Mag u andere kosten in rekening brengen bij de debiteur?  NEE !
(bijv: Administratiekosten, dossierkosten, maar ook gemaakte kosten t.b.v.
informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening worden gebracht.

4. Hoe zit het met de rente?
De wettelijke vergoeding van de incassokosten wordt alleen berekend over de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook
aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de
berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim
is.

