Incassoregels EurekaRecht
EurekaRecht neemt alleen incasso-opdrachten aan waarvan de debiteur woonachtig of gevestigd is in
Nederland. Daarnaast kan EurekaRecht alleen BTW innen over de kosten bij de debiteur als u als opdrachtgever
niet BTW-plichtig bent.
EurekaRecht streeft er naar om uw vordering in een buitengerechtelijk traject te innen bij uw debiteur.
Daarbij gelden de volgende incassoregels:


Er worden incassokosten in rekening gebracht bij uw debiteur



Wanneer er sprake is van een geslaagde incasso wordt het geïnde bedrag aan u uitgekeerd. Over het
uit te keren bedrag aan u, berekent EurekaRecht een incassopercentage van 10% over de uit te keren
gelden met een minimum van € 30,00.



Indien een minnelijk incassotraject niet slaagt, bent u enkel een bedrag van € 30,00 verschuldigd aan
EurekaRecht voor de administratie. Het voorgenoemde bedrag wordt ook in rekening gebracht indien
u de opdracht annuleert of wanneer door uw toedoen het opgestarte incassotraject belemmerd
wordt.



Om tot een effectief minnelijk incassotraject over te kunnen gaan dient u EurekaRecht alle relevante
informatie en documenten aan te leveren.



Wanneer uw debiteur geen professionele partij maar een consument betreft dan dient u een
herinneringsbrief aan de consument te hebben gestuurd. In die herinneringsbrief dient u rekening te
houden met het bekendmaken van de wettelijke hoogte van incassokosten die in rekening gebracht
zullen worden indien de vordering niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt.



Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de incassodienst van EurekaRecht dient u zich te
onthouden van het maken van eventuele afspraken met uw debiteur. Mocht u zelf de betaling of
enige andere belangrijke informatie ontvangen van de debiteur dan dient u EurekaRecht daar
onmiddellijk van op de hoogte te stellen.



Het kan gebeuren dat het minnelijk incassotraject waar wij naar streven niet voldoende is om uw
debiteur tot betaling van de openstaande vordering te bewegen. In dat geval wordt desgewenst met u
bekeken of het juridisch haalbaar is om een gerechtelijk incassotraject te doorlopen. Ook wordt het
gerechtelijk incassotraject voor u in kaart gebracht en wordt er besproken wat het gaat kosten. De
vorderingen die binnen ons werkgebied vallen zijn vorderingen tot maximaal € 25.000.

