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specialist op
het gebied van
incassostrategie

Een reputatie om op te vertrouwen. De IJssellanden is sinds 1985 actief en
heeft een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van incassostrategie- en resultaat. De IJssellanden richt zich op bedrijven. Van ZZP’ers en
eenmanszaken tot (middel)grote bedrijven. Op dit moment bestaat ons klantenbestand uit circa 125 vaste klanten.

focus op
lange termijn
samenwerking

Onze focus is gericht op een lange termijn samenwerking. Met het overgrote
deel van onze klanten onderhouden wij al vele jaren een goede relatie. Dat
is niet voor niets. De IJssellanden pakt de zaken energiek, grondig en professioneel aan. Een deskundige, transparante en betrouwbare manier van werken
vormt de basis van onze onderneming en van de relatie met onze klanten. Al
onze aandacht gaat uit naar onze vaste klanten. Door middel van het afsluiten van een incasso-abonnement wordt u een vaste klant.

tijd is geld

Tijd is geld. Een incassotraject bestaat uit een aantal stappen. Het is belangrijk dat deze stappen worden genomen, omdat die in een gerechtelijke procedure vereist zijn. Hier ontstaat een spanningsveld met de incasseerbaarheid
van een vordering. Immers, het betalingsprobleem wordt ernstiger naarmate
de tijd verstrijkt. De IJssellanden heeft een methode ontwikkeld waarbij binnen drie weken duidelijk wordt of de debiteur zonder de tussenkomst van de
rechter bereid is de vordering te voldoen. Gedurende deze periode wordt met
het oog op een mogelijke gerechtelijke procedure alvast een stevig dossier
opgebouwd.

minnelijke
incasso

Minnelijke incasso is gebaseerd op de overredingskracht van een buitenstaander. Door de debiteur schriftelijk, telefonisch of persoonlijk te benaderen,
proberen wij hem of haar ervan te overtuigen dat er betaald moet worden.
Daar waar de debiteur wel wil maar niet kan betalen, zullen wij proberen een
goede betalingsregeling tot stand te laten komen. Omdat u zich moet kunnen
richten op uw bedrijf, zorgen wij ervoor dat de debiteur zijn afspraken correct nakomt. Ondertussen vergeten wij niet dat een klant die te laat betaalt
ook een klant is. Het is de bedoeling dat de incasso zo min mogelijk effect
heeft op de relatie tussen u en uw klant.

efficiënte
aansluiting
minnelijke en
gerechtelijke
traject

Uniek is dat De IJssellanden tijdens het minnelijke traject al een vaste advocaat laat meekijken. Hierdoor is het mogelijk dat het minnelijke traject en
het gerechtelijke traject naadloos in elkaar overlopen. Omdat de advocaat
een adviserende rol heeft gehad in het minnelijke traject, kan de zaak vrij
snel voor de rechter worden gebracht. Dit leidt ertoe dat zo min mogelijk
tijd verloren gaat en dat de advocaat zeer efficiënt kan werken.

uw rendement is
ons doel

Uw rendement is ons doel. Wij doen er alles aan om de vordering te incasseren. Maar niet tegen elke prijs. Als het minnelijke traject niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, gaan wij met u in gesprek. Voordat wij een
advocaat inschakelen en een kostbare procedure starten, willen wij er wel
zeker van zijn dat uw zaak voldoende juridische aanknopingspunten biedt.
Ook is van groot belang dat wordt onderzocht of de debiteur in staat is om
de vordering te voldoen. Met deze acties voorkomen wij zoveel mogelijk dat
de kosten voor u nog verder oplopen.

de vervuiler
betaalt

De IJssellanden heeft een uniek incassoabonnement ontwikkeld. Onder het
motto “de vervuiler betaalt”, kunt u uw incasso’s met een gerust hart aan ons
overdragen. Onze rekening leggen wij namelijk zoveel mogelijk bij de debiteur
neer! In de praktijk zal blijken dat bij 90% van de onbetwiste vorderingen alle
kosten door de debiteur worden betaald. En zo hoort het ook.

gunstige
prijsafspraken
met vaste
advocaten

De IJssellanden beperkt zich in de regel tot het verrichten van de buitengerechtelijke werkzaamheden. Er zijn uiteraard situaties denkbaar waarin het
starten van een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is. De hulp van een
advocaat is dan nodig. De IJssellanden heeft met een aantal vaste advocaten
zeer voordelige prijsafspraken gemaakt. Het feit dat de advocaat bekend is
met onze manier van werken en gedurende het voortraject al betrokken is
geweest bij de behandeling van uw dossier, leidt ertoe dat door de advocaat
aanzienlijk minder uren aan het gerechtelijke traject worden besteed. Uiteraard blijft De IJssellanden uw dossier nauwgezet volgen en blijft zij altijd
bereikbaar voor haar abonnees.

juridische scan

Voorkomen is beter dan genezen. De IJssellanden is er niet alleen om uw
problemen op te lossen maar ook om zoveel mogelijk te voorkomen dat zich
nieuwe problemen voordoen. Door middel van een juridische scan bepalen wij
of uw bedrijf voldoende wordt beschermd tegen wanbetalers, oplichters enz.
enz. Zo bekijken wij uw algemene voorwaarden, uw facturen en aanmaningen
en lopen wij door tal van andere belangrijke overeenkomsten.

juridisch advies

Het kan zijn dat u een probleem heeft dat verder gaat dan een incasso. Zoals
een arbeidsconflict, of bijvoorbeeld een huurgeschil. Abonnees van De IJssellanden kunnen tegen een gereduceerd tarief bijstand krijgen. Afhankelijk
van de aard en omvang van het geschil besteden wij de zaak uit aan een advocaat of nemen wij de kwestie zelf ter hand.

incasso
jaarabonnement

De kosten van dit abonnement bedragen € 200,00 exclusief BTW per jaar.

Naam abonnee		

:

Adres			:
Postcode		 :
Vestigingsplaats

:

Postadres		
:
Postcode		 :
Plaats			:
Contactpersoon

:

Telefoon		 :
Mobiel			:
Faxnummer		

:

E-mailadres		

:

Inschrijving KvK

:

Bankrelatie		
Rekeningnummer

:
:

Abonnee verklaart kennis te hebben genomen van de bijgevoegde algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van De IJssellanden B.V. en dat met de
toepasselijkheid daarvan akkoord wordt gegaan.

Plaats: ………………….				Datum

………….. 2012

Handtekening abonnee				De IJssellanden B.V.

							P.A.J. Stevens

algemene
voorwaarden

	I.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten
die abonnees / opdrachtgevers van De IJssellanden aan De IJssellanden verstrekken. Ook indien door abonnees / opdrachtgevers andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor
De IJssellanden niet gelden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk
wordt overeengekomen. Door het aanmelden als abonnee / opdrachtgever, op welke wijze dan ook, wordt abonnee / opdrachtgever geacht de
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De IJssellanden te hebben aanvaard. De abonnee / opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te
zijn met de inhoud van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
	II.	Alle opdrachten / werkzaamheden worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:404 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De IJssellanden.
	III. 	De IJssellanden biedt bedrijven de mogelijkheid een abonnement bij haar
af te sluiten tegen een vaste jaarlijkse vergoeding. Als tegenprestatie
voor het abonnementsgeld probeert De IJssellanden binnen redelijke
grenzen om onbetwiste vorderingen van abonnees op hun debiteuren te
verhalen. Betwiste vorderingen en overig juridisch advies vallen niet onder het abonnement. Werkzaamheden die niet onder het abonnement vallen, worden op een nader overeen te komen wijze afgerekend.
	IV.	Een abonnement vangt aan op de eerste dag van de maand waarin abonnee
het abonnement heeft afgesloten. Een abonnement is schriftelijk bij aangetekend schrijven op te zeggen voor beide partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum van het abonnement. Het
abonnement wordt telkenmale stilzwijgend voortgezet voor de duur van
een jaar.
V. Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.
VI.	Onder vorderingen worden verstaan achterstallige betalingen van geleverde zaken en/ of diensten, uitgevoerd door een in Nederland gevestigde
abonnee met een in Nederland gevestigde afnemer.
VII.	Aanlevering van vorderingen dient te geschieden op een door De IJssellanden aan te geven wijze.
VIII.	Abonnee dient de vordering zo snel mogelijk aan De IJssellanden over te
dragen. Indien abonnee hierbij in gebreke blijft en De IJssellanden van
mening is dat zij hierdoor in haar belangen is geschaad, vallen de werkzaamheden met betrekking tot het trachten te verhalen van de vordering
niet binnen het abonnement. In elk geval dient de vordering binnen een
maand na het verstrijken van de betalingstermijn aan De IJssellanden te
worden overhandigd. Aanlevering na deze termijn wordt geacht in strijd
te zijn met de belangen van De IJssellanden.
	IX.	Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door De IJssellanden afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
X.	De IJssellanden is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, doordat is uitgegaan van door de abonnee / opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
XI.	De IJssellanden bewaart de dossiers 6 maanden in haar archief. Na afloop van deze termijn worden de dossiers vernietigd. De abonnee ontvangt een digitaal afschrift van De IJssellanden. Indien een abonnee het
originele dossier wilt, dan dient hiertoe tijdig, dat wil zeggen binnen een
maand nadat de abonnee / opdrachtgever de digitale afschrift heeft ontvangen, een verzoek bij De IJssellanden te worden gedaan.
XII.	Indien De IJssellanden derden inschakelt, is zij niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden.
XIII.	Abonnee is verplicht adreswijzigingen onverwijld door te geven.
XIV.	De rechtsverhouding tussen abonnee/ opdrachtgever en De IJssellanden is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit
de rechtsverhouding tussen abonnee/ opdrachtgever en De IJssellanden
voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
XV. 	Alle bedingen in deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van De IJssellanden, alsmede van al degenen die voor De IJssellanden werkzaam
zijn.

