DAS IncassoService
Uw rekeningen snel betaald

Te laat of niet betalende klanten kosten u
veel geld. Geld dat u nodig heeft om uw
bedrijf op een gezonde manier te laten
draaien, om te groeien of te investeren.
Incassoprocedures zijn echter tijdrovend en
het kan lastig zijn een goede klant aan te
spreken. Ons ‘no cure no pay’ product
DAS IncassoService zorgt ervoor dat u snel
uw geld krijgt, zonder de relatie met uw
klant uit het oog te verliezen. Zodat u zich
kunt richten op uw onderneming.
Optimaal incassoresultaat

Advies en ondersteuning

Wij ondersteunen u op alle gebieden van het
incassoproces: van advies tot en met het voeren van gerechtelijke incasso. Bij DAS werken
meer dan 350 incassospecialisten en ruim
500 juridische experts in diverse vestigingen
in Nederland, ook bij u in de buurt. Daardoor
hebben wij voor elke speciﬁ eke incassovraag
de beste oplossing. Zonder tijdsverlies zetten de juiste mensen de juiste stappen. Wij
bereiken voor u een optimaal incassoresultaat.
Voor onverwachte kosten komt u niet te staan:
u betaalt een vaste premie per jaar waarmee u
het kostenrisico volledig afdekt.

U kunt al rekenen op ondersteuning van DAS
voordat een eventueel incassotraject is gestart. Zo adviseren wij u over uw betalingsvoorwaarden en op www.das.nl/incasso
vindt u voorbeeldbrieven voor betalingsherinneringen. Hier kunt u ook tegen geringe
vergoedingen gebruikmaken van onze aanvullende diensten, zoals het versturen van uw
laatste aanmaning op ons briefpapier en het
opvragen van kredietinformatie over (potentiele) afnemers.
Incasso met zorg
Als uw klant ook na een herinnering niet betaalt, draagt u de vordering aan ons over. Onze
incassospecialisten bij u in de buurt nemen
het aanmaningsproces over, snel en resultaatgericht. Zo nodig dagvaarden wij uw klant en
gaan wij voor u procederen. Uiteraard houden
wij gedurende het gehele traject oog voor de
relatie die u met uw klant heeft opgebouwd.

‘Dat was mij zelf nooit gelukt’
‘Als zelfstandig ICT-ondernemer is het
soms knokken om de zaak draaiende te
houden. Met goede relaties en grote opdrachten lukt me dat aardig. Mits de facturen op tijd betaald worden!’ Auke de Jong
dreigde in ﬁnanciële problemen te komen
toen een van zijn klanten maar niet betaalde. ‘Ik had alles al geprobeerd, maar kon
geen oplossing meer bedenken. Toen heb
ik DAS ingeschakeld. Die maakte er direct
werk van. Ik was enorm opgelucht toen ik
hoorde dat de rekening betaald was. Zelf
had ik dat nooit voor elkaar gekregen!’

Juridische hulp bij verweer
Mocht uw klant in de loop van het incassotraject juridisch verweer gaan voeren – bijvoorbeeld omdat de geleverde producten of
diensten niet zouden voldoen – dan wordt uw
zaak verder inhoudelijk behandeld door een van
onze gespecialiseerde juristen. Bij vorderingen
tot € 5.000 kost u dat niets. Bij verweer op een
vordering boven de € 5.000 staat de jurist u bij
tegen een scherp uurtarief van € 145. Vergt de
zaak meer dan 30 uur, dan betaalt u voor de
resterende uren (tot 50 uur) niets.
No cure, no pay
DAS IncassoService werkt volgens het ‘no
cure no pay’-principe. Verreweg de meeste
vorderingen weten wij succesvol te incasseren. Incasseren wij niets bij uw klant, dan
krijgt u van ons ook geen rekening. Zelfs niet
voor gerechtelijke kosten zoals het grifﬁerecht, deurwaarders- en procureurskosten.

Diensten en kosten
DAS IncassoService - € 570 per jaar:
Advies over uw betalingsvoorwaarden
Voorbeeldbrieven voor aanmaningen
Buitengerechtelijke incasso
Verhaalsonderzoek
Gerechtelijke incasso, zonder deurwaarders-, procureurs- en grifﬁekosten
(grifﬁekosten tot max. € 1.000 per jaar)
– Juridische hulp bij verweer
– op vordering tot € 5.000: kosteloos
– op vordering boven € 5.000: op uurbasis (€ 145). Na 30 uur geen kosten
(tot 50 uur)
–
–
–
–
–

Aanvullende diensten:
– Laatste aanmaning op ons incassopapier
(€ 10 per brief)
– Kredietinformatie over (potentiële) afnemers tegen gereduceerd tarief

DAS IncassoService
– Uw incassozaken volledig uit handen
voor een vast bedrag.
– Advies en ondersteuning in alle fasen
van het incassotraject.
– Volledig afgedekt kostenrisico.
– No cure no pay, zelfs bij gerechtelijke
incasso.

DAS VoorDeZaak
DAS IncassoService is onderdeel van DAS
VoorDeZaak, betaalbare juridische en incassodiensten speciaal voor ondernemers. Hiertoe
behoren ook:
> DAS RegelRecht: een uniek juridisch
servicecontract waarmee u beschikt over
uw eigen team juristen die u onbeperkt
kunt bellen voor advies. Juridische ondersteuning nodig? Onze jurist gaat voor u aan
de slag tegen een scherp uurtarief. Bij de
behandeling van een geschil betaalt u na de
eerste 20 uur (tot 100 uur) niets.

> DAS RechtsPartner: een zeer complete
rechtsbijstandverzekering. U bent verzekerd
van ondersteuning bij vrijwel alle juridische
conﬂicten en u heeft geen omkijken meer
naar uw incassozaken. Bovendien staat uw
eigen team juristen voor u klaar voor advies
en ondersteuning.
Meer informatie
Neem contact op met uw verzekeringsadviseur of kijk op www.das.nl. Wilt u DAS
IncassoService direct aanvragen? Vul dan het
aanvraagformulier in of ga naar de website.

Genoemde uurtarieven gelden voor 2011 en zijn exclusief btw. DAS behoudt zich het recht voor
om de tarieven jaarlijks aan te passen. De persoonsnaam in het praktijkvoorbeeld is geﬁngeerd. U
kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de toepasselijke algemene en bijzondere
polisvoorwaarden is leidend. U vindt de voorwaarden op www.das.nl.
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