
 

 

 

 

 

 

[VOLLEDIG_ADRES] 

 

 

 

Datum   : [DATUM] 

Betreft   : Aanmaning 

Factuurnummer : [NUMMER] 

 

  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Uit onze administratie is gebleken dat, ondanks onze herinneringen, de bovenstaande factu(u)r(en) met 

een totaalbedrag van [BEDRAG] tot op heden nog niet is/zijn voldaan. Dit terwijl de betalingstermijn 

(ruim) is overschreden. 

 

Met klem verzoeken wij u het openstaande bedrag van [€ bedrag] binnen 14 dagen over te maken op 

ons [BANK+REKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING] onder vermelding van 

factuurnummer [NUMMER]. 

 

Indien u de betaling reeds heeft gedaan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen en/of een 

betalingsbewijs mailen naar [E-MAILADRES]. 

 

Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt? 

 De factuur zal in behandeling worden genomen door ons incasso bureau, DFI Incasso. 

 De extra kosten hiervan komen voor uw rekening. De incassokosten welke DFI Incasso u zal 

opleggen, bedragen volgens de wet €….. exclusief de rente. 

 De rente zal verder oplopen. 

 Indien u gedurende het incassotraject niet betaalt, schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in. 

De daaraan verbonden proces- en executiekosten komen in dat geval eveneens voor uw 

rekening. 

 

Mocht de betaling om wat voor reden dan ook uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt de vordering, 

zonder verdere waarschuwingen, uit handen te geven aan DFI Incasso. Alle hieruit voortvloeiende 

kosten komen voor uw rekening. 

 

In afwachting van uw betaling verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

[NAAM] 

[BEDRIJFSNAAM] 

 

 

 

 



LET OP: Vermeld altijd uw BTW-identificatienummer, uw KvK nummer, het factuurnummer, de 

datum en vervaldatum op de herinnering/brief. 

 

Bij een aanmaning naar particulieren dient het termijn verplicht minimaal 14 dagen te zijn zoals in het 

voorbeeld. Naar een bedrijf mag u zelf een termijn kiezen. 

 

Aansprakelijkheid DFI Incasso & Facturatie 

DFI Incasso & Facturatie heeft dit document met de grootst mogelijke zorg samengesteld. DFI Incasso 

& Facturatie ontleent echter geen rechten aan dit document. DFI Incasso & Facturatie aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welk aard dan ook, die op wat voor wijze dan 

ook,voortvloeit uit het gebruikmaken van dit document. 

 

De hoogte van de incassokosten kunt u berekenen op:  
http://dfi-incasso.nl/Kennisbank/Incasso%20calculator.html  
 

http://dfi-incasso.nl/Kennisbank/Incasso%20calculator.html

