
Worden 

jouw facturen 

niet betaald?

Draag je onbetaalde facturen dan 

binnen twee minuten over via ons 

unieke dashboard en je persoonlijke 

incassospecialist gaat vandaag nog 

voor jou aan de slag! Incasseren  

wij je facturen, dan staat het geld 

binnen 24 uur op je rekening.



Eenvoudig, snel, betrouwbaar
Incassonet maakt incasso begrijpelijk

Over Incassonet

Incassonet is al ruim 10 jaar dé specialist in incasso voor bedrijven. 

Onze incassospecialisten zijn gepokt en gemazeld in de wereld van 

onbetaalde facturen. We zijn jouw sparringpartner als het om incasso 

gaat. Inmiddels mogen we dat voor meer dan 1000 vaste klanten 

doen, en daar zijn wij enorm trots op! 

Door jarenlange ervaring begrijpen wij als geen ander hoe belangrijk 

het is dat je openstaande facturen op tijd betaald worden. 

Wanneer je een incassozaak laat  

behandelen wil je dat dit met aandacht 

gebeurt. Tussentijds wil je graag op de 

hoogte blijven en wil je betalingen snel 

ontvangen. Wij snappen je. Wij helpen je.

Klantvriendelijke oplossingen

Onze focus ligt op het creëren van een optimale, klantvriendelijke, 

effectieve betaaloplossing gedurende het gehele incassoproces.  

Dat doen we door doorlopend technologische mogelijkheden te 

blijven ontwikkelen, zodat ons team continu manieren kan vinden om 

alle creditmanagement wensen van onze klanten te kunnen vervullen.

Een betrokken team

Zonder de betrokkenheid van onze collega’s zijn we nergens. Met  

de inzet van onze specialisten, aangevuld met slimme, moderne  

technieken zijn wij in staat om elke dag weer op topniveau te presteren.

Of het nu het optimaliseren van je debiteurenbeheer, incasso-

werkzaamheden of juridisch advies is, we staan altijd voor je klaar!



T-Mobile Netherlands

“Het behaalde resultaat is voor ons belangrijk, maar hoe er 

wordt geïncasseerd en hoe er met onze klanten wordt gecom-

municeerd is misschien nog wel belangrijker. Bij Incassonet 

hebben wij een goed gevoel en worden wij gehoord. Onze vaste 

contactpersonen reageren adequaat en snel en dat is voor ons 

erg prettig. “

Wat onze klanten zeggen over onze dienstverlening:

“Doordat we onze systemen volledig hebben kunnen koppelen aan de 

systemen van Incassonet kunnen we openstaande facturen, na een 

intensief debiteurenbeheertraject, eenvoudig overdragen aan Incas-

sonet. Voor ons een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. 

Dit helpt aanzienlijk in het effectiever afhandelen van incassozaken, 

met behoud van de klantrelatie. “

“Vanuit Hollandia Automotive is het belangrijk om een flexibel incas-

sobureau achter de hand te hebben en onze niet-betalende klanten 

eenvoudig ter incasso te kunnen aanbieden. Daarin hebben wij met 

Incassonet de perfecte match gevonden.“

”We hebben korte lijnen met Incassonet. Snel en gemakkelijk 

contact en altijd vriendelijk. Nog even leuk om te melden… 

Wij hebben een onbetaalde factuur overgedragen en binnen 

een uur had de klant betaald, inclusief de bijkomende kosten.”



Dat is de vraag die wij 
altijd willen achterhalen.

Waarom betaalt je 

klant niet?

Uitbetaling en kosten

Wij weten 94% van onze zaken succesvol te incasseren. En daar 

zijn wij trots op! Gemiddeld doen wij er 36 dagen over om een 

zaak succesvol af te wikkelen. En dat doen we naar jouw debiteur 

op een vriendelijke en respectvolle manier. Dat betekent niet  

dat wij debiteuren met fluwelen handschoenen behandelen,  

wel behandelen wij debiteuren altijd op gepaste wijze en doen  

er alles aan om met ze in contact te komen.

Weten wij jouw facturen met succes te incasseren, dan 

ontvang je van ons het geld binnen 24 uur  

op jouw rekening.

Online dossier en betaling

Ook voor jouw debiteur bieden wij een 

uitstekende online ervaring. Via het klant-

vriendelijke online dossier kunnen ze 

gemakkelijk de zaak bekijken, facturen 

downloaden, reageren en betalen.

Door eenvoudige communicatie en 

gebruiksvriendelijke online toegang te 

combineren met onze persoonlijke  

aandacht zorgen we voor de beste  

ervaring voor jouw klanten.

Juridisch? Laat dat maar aan ons over

Wij focussen ons als Incassonet allereerst op een positieve  

aanpak richting de debiteur. Wij zorgen voor een respectvolle 

omgang en vergroten het betaalgemak voor de klant. We werken 

daarmee aan goede contacten, zonder juridische gevolgen. 

Bovendien kan jij de vordering van de zaak eenvoudig inzien.



Persoonlijk advies

Eerst even met ons overleggen, voordat je een account aanmaakt? 

Uiteraard staan we je graag te woord, om jouw situatie te bespreken 

en de mogelijkheden te bekijken. Laat je gegevens achter en we 

nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Supersnel actie

Wij gaan dezelfde werkdag nog voor jou aan de slag. Incas-

seren wij de vordering, dan staat het geld de volgende dag 

al op je rekening!

Ruim 10 jaar ervaring

Onze incassospecialisten zijn gepokt en gemazeld in de 

wereld van onbetaalde facturen. Wij weten precies hoe wij 

jouw factuur snel en zorgvuldig kunnen incasseren.

100% no-cure-no-pay

Bij alle incassozaken hanteren wij het no-cure-no-pay 

principe. Je loopt dus geen onnodige risico’s! 

Leaseplan Nederland

Erik Janse – Senior Bijzonder Beheer

Wat wij erg prettig vinden aan de samenwerking met Incassonet is 

het persoonlijke en vriendelijke contact met de medewerkers. Wij 

merken dat er veel kennis en kwaliteit aanwezig is, waardoor er  

heldere en goed onderbouwde adviezen gegeven worden. Dat  

maakt Incassonet voor ons een fijne en actieve sparringpartner  

op het gebied van incasso.
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