Gratis toegang tot schuldinningsdienst!

Wist u dat bijna één factuur op vier niet op tijd of zelfs helemaal niet betaald wordt? Dat een vierde van
de faillissementen in ons land hiervan een gevolg zijn?
Als boekhouder wil ik mijn goede klanten helpen bij het innen van hun facturen. Ook u dus!
Ontdek alle troeven van deze dienst.

Schuldinning: wat zijn uw voordelen?
∫
∫
∫
∫
∫

U hoeft niet langer kostbare tijd te besteden aan het terugvorderen van niet-betaalde schuldvorderingen.
U bent geen specialist in deze materie … en in feite zou u zich hierover zelfs geen zorgen hoeven te maken.
U bewaart een goede verstandhouding met uw klanten.
U verliest dus niet langer een deel van uw inkomsten door niet of te laat betaalde facturen.
U kunt gebruikmaken van de diensten van Alterius, een groot deurwaarderskantoor.

Gratis toegang tot de service
U kunt een beroep doen op de schuldinningsdienst van Alterius.
U hoeft geen instapkosten te betalen en dit ongeacht het bedrag dat moet gerecupereerd worden.

Voor welke schuldvorderingen?
U kunt een beroep doen op de schuldinningsdienst om uw professionele schulden te recupereren:
∫ Belgische of buitenlandse,
∫ met een geldigheidsduur van maximaal twee jaar (wettelijke bepaling).

Kost van de inningsdienst?
Het kantoor Alterius wordt betaald naargelang het behaalde resultaat:
∫ Als het achterstallige bedrag niet wordt gerecupereerd, hoeft u niets te betalen. Dit is het systeem ‘no cure, no pay’.
∫ Als het achterstallige bedrag wel wordt gerecupereerd, volledig of gedeeltelijk, betaalt u een vergoeding van 12 %
(+21 % btw) op het werkelijk gerecupereerde bedrag. De kosten, boetes en nalatigheidsinteresten blijven voor u.
Bovendien krijgt u een factuur voor het bedrag van de vergoeding als fiscaal aftrekbare beroepskosten.

Welke info doorgeven?
Bij problemen met achterstallige facturen moet u de volgende informatie doorgeven:
∫ De gegevens van de schuldenaar, zo volledig mogelijk.
∫ Het bedrag van de schuldvordering alsook het bewijs ervan (factuur, getuigschrift voor verstrekte hulp, kassatickets, …).
∫ De algemene verkoopsvoorwaarden (als ze bestaan).

Hoe de procedure opstarten?
U kunt uw dossier indienen:

- Via e-mail: business@alterius.be
- Telefonisch: 02.664.07.95
∫ De schuldinningsprocedure begint altijd met een minnelijke fase (85 % van de schulden worden op die manier gerecupereerd).
∫ Als de minnelijke fase geen resultaat oplevert, kunt u kiezen voor de gerechtelijke procedure.
Op elk moment kunt u de evolutie van uw dossiers opvolgen op een beveiligde site van Alterius en beschikken over een
geïntegreerd communicatiesysteem.
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Uw boekhouder
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