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5 ABSOLUTE MUSTS VOOR ELKE  
ONDERNEMING OM NOOIT MEER WAKKER 
TE LIGGEN VAN ONBETAALDE FACTUREN! 

EENVOUDIG TOEPASBAAR.
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In dit e-book ontdek je de remedie tegen klanten die niet of laattijdig betalen. 

Herken je deze excuses? 

“Oei, ik dacht dat die factuur al lang betaald was. Ik zal de betalingsopdracht nogmaals doorgeven.”

“Ik heb die factuur nooit ontvangen.” 

“Die factuur ligt nog bij de boekhouder.”

“Mijn hond/kat heeft de post opgegeten...”

6 no-brainers die je onmiddellijk toepast om je cashflow te waarborgen! 

1. Wat ben je vergeten?

2. Hoe kort speel jij op de man? 

3. Mag je klant je personeel recruteren? (algemene voorwaarden)

4. Hoeveel intresten mag je aanrekenen en waarom is dit belangrijk? 

5. Hoe leesbaar zijn jouw algemene voorwaarden? 

6. Heb jij al sexy algemene verkoopsvoorwaarden?
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1. Wat ben je vergeten?

De tijdige betaling van je facturen begint bij een correcte offerte.

Offerte ondertekend en klaar? NEEN! 

Het is cruciaal om in je offerte je algemene voorwaarden mee op te nemen. Verstuur je deze digitaal? Zorg 

ervoor dat de algemene voorwaarden bij in het bestand van de offerte zitten. 

Maak er 1 geheel van. Wanneer je klant de offerte tekent of retour stuurt ter akkoord, is hij meteen formeel 

akkoord met je algemene voorwaarden en heb je de nodige wapens in handen.

De klant heeft je offerte ondertekend maar stiekem de algemene voorwaarden eruit geknipt of verwijderd? 

Het gebeurt vaker dan je zou denken. Reageer meteen als je dit opmerkt!

Verstuur je offerte opnieuw inclusief algemene voorwaarden en maak een vriendelijk telefoontje met de 

melding dat het standaard policy is in je firma dat de algemene voorwaarden mee afgetekend worden. 

Dwing hem m.a.w. om deze mee te ondertekenen, maar op een zachte manier.

Goed begonnen is half gewonnen! 
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2. Hoe kort speel jij op de bal? 

Wist je dat gemiddeld 31% van de facturen niet op tijd betaald wordt? 

10% betaalt zelfs pas na 90 dagen of helemaal nooit! 

Natuurlijk wil je je geld zo snel mogelijk ontvangen. Een goed opgestelde aanmaning is dan ook van levensbe-

lang voor je onderneming!

Momenteel worden de meeste aanmaningen digitaal verstuurd. Dit is ook logisch, gezien het gemak. Toch 

leert onze ervaring dat een aangetekende brief of aangetekende mail veel meer impact heeft. 

Door het schrijven van een aanmaning tracht je de klant te overtuigen om het bedrag zo spoedig mogelijk 

over te maken zonder dat dit ten koste gaat van de relatie. 

Hoe stel je een sterke aanmaning op die professionaliteit uitstraalt maar ook de ernst van de situatie

benadrukt?
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5 krachtige tips: 

1) Start met een positieve openingszin.

2) Maak het persoonlijk: spreek je klant aan.

3) Gebruik eenvoudige taal.

4) Maak een gedetailleerd overzicht van alle openstaande facturen.

5) Gebruik een duidelijke call-to-action met exacte data en bedragen.

Meer weten over het opstellen van goede aanmaningen? 

Lees verder op onze blog: https://Eurocollect.eu/hoe-schrijf-ik-een-sterke-aanmaning/

3. Even tussendoor: Mag je klant je personeel recruteren? 

(Wist je dat dit behoort tot je algemene voorwaarden?)

Heb je een werknemer die echt bijzonder waardevol is voor klanten of leveranciers? 

Groot risico! 

Is het voordeliger voor je klant om je beste personeelslid af te werven en een beter voorstel te doen?

Mag hij dat zomaar? 

JA, DAT MAG!

Tenzij je dit in jouw algemene voorwaarden hebt opgenomen en deze van toepassing zijn in je klantrelatie, 

kan een klant een werknemer “afsnoepen”.

We maken het je graag gemakkelijk en geven de tekst cadeau die je implementeert in je algemene voor-

waarden die je toevoegt aan je factuur: 
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Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant-handelaar 

geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van de leverancier of hun personeel, 

die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven 

of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse 

samenwerking onder eender welke vorm. 

Dit op straffe van het betalen van een niet te verlagen schadevergoeding van EUR XXX.000,00 per  

betrokken werknemer of voorval zonder afbreuk te doen aan ons recht om desgevallend een hogere schade- 

vergoeding te eisen. Partijen beschouwen dit als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit 

een schending van dit artikel.

Je klant kan nog steeds je personeelslid afwerven, maar je zal hiervoor dan een fikse schadevergoeding  

ontvangen van je klant!

4. Hoeveel intresten mag je aanrekenen en waarom is dit belangrijk? 

Ook hier geven we mee welke exacte tekst je invoegt in je algemene voorwaarden: 

B2B: Bij niet-betaling door een Klant-handelaar op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. 

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met 

een minimum van 150 EUR per factuur. 

LET OP: Particuliere klanten (B2C) genieten tot op vandaag zeer veel consumentenbescherming! Hierdoor 

zijn de rechten van een B2C klant veel groter dan een B2B klant. 

Bijvoorbeeld: 

B2C: Bij niet-betaling door een Klant-consument op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1,79% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis.
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 Î UITERST BELANGRIJK om deze en andere clausules in je algemene voorwaarden op te nemen!

 Î STERKER NOG: Als deze clausules correct zijn opgenomen in je algemene voorwaarden en je hebt je 

factuur inclusief algemene voorwaarden correct verstuurd, zal Eurocollect.eu 100% GRATIS de nominale 

bedragen van jouw factuur innen en het volledige factuurbedrag invorderen bij jouw klant.

De intresten en het schadebeding vergoeden de prestaties van Eurocollect.eu.

5. Hoe leesbaar zijn jouw algemene voorwaarden? 

In welke lettergrootte zijn jouw algemene voorwaarden geschreven? Is dit leesbaar voor je klant?

Vaak zien we dat de algemene voorwaarden zo klein en onduidelijk zijn waardoor de klant ze nog nauwelijks 

kan lezen.

Ken je de gevolgen hiervan in de rechtbank? 

Advocaten durven aanhalen dat wanneer de algemene voorwaarden slecht leesbaar zijn, deze niet van  

toepassing zijn. 

Dit is alvast 1 belangrijke reden om ze heel duidelijk bij je offerte te vermelden.

We geven graag nog 3 andere redenen: 

 Î Kent je klant effectief je algemene voorwaarden als ze onleesbaar zijn? 

 Î Weet hij dat hij binnen 15 dagen je factuur moet betalen? 

 Î Kent hij zijn rechten en plichten in de overeenkomst?

Zorg voor helderheid, duidelijkheid en leesbaarheid van je algemene voorwaarden!
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6. Heb jij al sexy algemene verkoopsvoorwaarden?

Uiteraard zijn er nog een aantal niet te weerstane elementen die je algemene voorwaarden moeten bevatten 

om effectief te zijn. 

Heb je je algemene voorwaarden al eens laten doorlichten? 

Eurocollect.eu is gespecialiseerd in het innnen van onbetaalde facturen en het opstellen van algemene 

voorwaarden. 

Boek gerust een gratis adviesgesprek. Wij onderwerpen je algemene voorwaarden aan een grondige  

inspectie.

In de rechtbank zullen jouw algemene voorwaarden bepalen of je al dan niet je centen krijgt. Bij slecht 

onderbouwde algemene voorwaarden zal je zelf opdraaien voor alle gerechtskosten. 

Het kan je m.a.w. duizenden euro’s opleveren!

Ons advies is 100% GRATIS!

Plan meteen een afspraak via: https://Eurocollect.eu/plan-een-gesprek/


