SCHUMAN INCASSO SERVICE
GRATIS INCASSO SERVICE VOOR KNLTB VERENIGINGEN
GRATIS INCASSOSERVICE

SAMENWERKING KNLTB

Hoe werkt het?
U mailt uw openstaande factuur naar
incassoservice@schuman.nl. Dezelfde dag neemt Schuman
contact op met de tegenpartij. Het minnelijk traject gaat van
start. De service. Soms reageert de tegenpartij gelijk, soms
ook niet. Een rally begint. Schuman doet dit vriendelijk, doch
weet de tegenpartij vaak te bewegen tot betaling. Alle
reacties en betalingen worden door Schuman verwerkt en
teruggekoppeld. U mag erop vertrouwen dat Schuman het
minnelijk traject nauwkeurig uitvoert. Schuman probeert te
allen tijde tot een oplossing te komen zonder een
procedure te forceren. Het minnelijke traject is gratis voor
verenigingen van de KNLTB. Match.

Schuman Incasso Service is een speciale
incassoaanpak voor de leden van de KNLTB.
Schuman biedt alle leden van de KNLTB een
gratis incasso service aan en ondersteunt hen
bij het professionaliseren van het voortraject.

Geen betaling?
De keuze ligt bij u: laat u het dossier sluiten of maakt u de
stap naar de rechter? De stap naar de rechter kan kosten
met zich meebrengen indien de tegenpartij geen verhaal
biedt. Dit gebeurt op basis van de algemene voorwaarden
van Schuman. Schuman informeert u hier vooraf over.
Wanneer er wel verhaal is, dan komen deze kosten voor
rekening van de tegenpartij. Ook dit traject kost u in de
meeste gevallen dus niets. Wanneer u de stap naar de
rechter maakt start het gerechtelijke traject. De rechter wijst
vonnis, waarmee de gerechtsdeurwaarder meer druk kan
uitoefenen op de tegenpartij. Dit leidt vaak alsnog tot
betaling.
Geen betaling, wel vonnis?
Blijkt de tegenpartij na wijzen van het vonnis toch geen
verhaal te bieden, dan wordt uw vordering gratis
opgenomen in het Vonnis Volg Systeem van Schuman.
Jaarlijks toetst Schuman de verhaalsmogelijkheden van de
tegenpartij. Is er weer verhaal? Dan zal Schuman alsnog uw
vordering proberen te incasseren.
Heldere communicatie
Schuman gaat voor direct en snel contact. U heeft dan ook
altijd één vast contactpersoon. Dit geldt niet alleen voor u,
maar ook voor de tegenpartij. Schuman hecht waarde aan
een transparante en persoonlijke benadering. Uiteraard kunt
u ook 24/7 online uw dossier bekijken via Dossier Online op
www.schuman.nl

OVER SCHUMAN
- Landelijk werkzaam, gevestigd in Ede
- Ruim 40 jaar ervaring in incasso
- 50 ervaren incassomedewerkers
- 5 universitair geschoolde juristen
- 5 gerechtsdeurwaarders
- Gratis incasso voor KNLTB-leden
- Geen kostenrisico in minnelijk traject
- Kwaliteit en betrokkenheid
- Vriendelijk en sportief

INFO & CONTACT
Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Tel. 088-1668691
E-mail incassoservice@schuman.nl
Website www.schuman.nl

‘It’s not the time to look for excuses’
Rafael Nadal

Wees sportief, betaal op tijd!

