
Laan van Nieuw Oost-Indië 42-44
2593 BV Den Haag
Postbus 93463
2509 AL Den Haag
t (070) 383 61 00
f (070) 383 69 06
info@korenhofdeurwaarders.nl
www.korenhofdeurwaarders.nl

kvk 27301705
btw NL8186.49.100

Gegevens opdrachtgever

(Bedrijfs-)naam 

Rechtsvorm 

Adres 

Postcode en vestigingsplaats 

E-mailadres 

Website 

Contactpersoon 

Telefoon- en faxnummer 

IBAN 

KvK nummer 

Kunt u aangeven hoe u ons  
kantoor gevonden heeft
Indien u een nieuwe opdrachtgever bent, verzoeken wij u ons een recente KvK-inschrijving mee te sturen.

Gegevens debiteur

Bedrijfsnaam 

Rechtsvorm 

Adres 

Postcode en vestigingsplaats 

Provincie/streek 

Land 

E-mailadres 

Website 

Contactpersoon 

Telefoon- en faxnummer 

IBAN 

KvK nummer 
(of buitenlands equivalent)

Let op!! 
Dit formulier bevat interactieve velden. Bewaar het formulier op uw computer en open het rechtstreeks in Adobe Reader. 

Graag zo volledig mogelijk invullen en retourneren!
Postbus 93463, 2509 AL Den Haag of via info@korenhofdeurwaarders.nl 

De incasso opdracht geldt voor een zakelijke vordering op een niet in Nederland residerende onderneming. De incasso 
opdracht geschiedt in het minnelijke traject op basis van No Cure - No Pay. Over het totale geïncasseerde bedrag 
(hoofdsom + rente + eventuele boetes) wordt een vast tarief berekend van 15% ex btw binnen Europa en 25% ex btw 
buiten Europa. Daarbij is er geen onderscheid waar de vordering wordt voldaan. Meer informatie over de werkwijze 
vindt u op www.qllective.com. Als in het minnelijke traject uiteindelijk geen positief resultaat kan worden behaald, wordt 
op uw verzoek een plan van aanpak voor een gerechtelijk traject en bijbehorende kostenraming opgesteld. Voor dit 
gerechtelijke traject moet u apart opdracht geven. U komt dus nooit voor onaangename kosten te staan.

Incasso formulier voor grensoverschrijdende B2B vorderingen
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Gegevens m.b.t. de vordering

Factuurnummers Factuurdatum (Restant-)bedrag Datum laatste Rente vanaf
   aanmaning

    

    

    

    

    

  Totaal 

Indien u bij dit rekeningoverzicht meer dan 5 facturen wilt doorgeven, verzoeken wij u ons een kopie van het rekeningoverzicht 
per post of e-mail toe te sturen.

Kopie rekeningoverzicht Ik stuur u een kopie van het rekeningoverzicht

Rente percentage/soort 

Wordt de vordering(en) betwist? ja   nee

Zijn er leveringsvoorwaarden? ja   nee

Is de transactie BTW-plichtig? ja   nee

U stuurt ons nog toe kopie facturen kopie herinneringen
 verhaalsinformatie correspondentie/diversen leveringsvoorwaarden

Opmerkingen/vragen

Ondertekening

Door ondertekening van dit formulier geeft  u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Voorwaarden (incasso- en 
betalingsvoorwaarden) en gaat u akkoord met deze genoemde Algemene Voorwaarden. 

Naam 

Datum 

Handtekening 

Als uw incassoverzoek door ons geaccepteerd wordt, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging met vermelding van het 
dossiernummer. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de “incasso- en betalingsvoorwaarden” van 
Korenhof en Partners. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door ons afgesloten 
beroepsaanspakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Korenhof en Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso is een 
handelsnaam van KBKP B.V. Onze algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website: www.korenhofdeurwaarders.nl
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