Wij incasseren vorderingen
De kernactiviteit van Mr. Incasso is het incasseren van vorderingen tegen een
vaste lage prijs, ongeacht de hoogte van de vorderingen. Naast het incasseren van
vorderingen is Mr. Incasso gespecialiseerd in de afwikkeling van letselschades
en het verstrekken van juridisch advies op maat.

Werk uit handen nemen
De ervaring leert dat menig ondernemer
kampt met slecht of niet betalende
debiteuren. Bent u het beu om nodeloze
tijd te spenderen aan het binnenhalen
van uw gelden en bent u op zoek naar een
goede en betaalbare oplossing? Dan bent
u bij Mr. Incasso aan het juiste adres.
Mr. Incasso biedt ondernemers in
tegenstelling tot reguliere incassobureaus
namelijk een snelle en goedkope oplossing
om (gedeeltelijk) onbetaald gelaten
facturen op een klantvriendelijke wijze te
incasseren. Onze goedkope, eigenwijze
en eigentijdse aanpak spreekt steeds
meer organisaties aan. Wij willen dan
ook graag uw organisatie de helpende
hand bieden bij het incasseren van uw
openstaande vorderingen, zodat u zich
weer volledig op het ondernemen kunt
richten.

De juiste expertise in huis
Bij Mr. Incasso bent u verzekerd van een
hoogwaardige dienstverlening. Mr. Incasso
onderscheidt zich doordat u in al uw
zaken direct en persoonlijk contact heeft
met één van onze juristen, welke u zullen
bijstaan tegen een zeer scherp tarief. De
juristen van Mr. Incasso herkent u aan
hun daadkracht, doorzettingsvermogen
en oplossingsgerichte manier van denken.
Dit heeft als voordeel dat u tegen een
geringe vergoeding wordt bijgestaan
door mensen met verstand van zaken
en dat u wordt voorzien van een snel,
duidelijk en passend juridisch advies op
uiteenlopende rechtsgebieden.
Kennis van de lokale markt
Mr. Incasso heeft een scherp beeld van
het betaalgedrag van consumenten en
bedrijven in de regio. Met onze expertise
en kennis van de regionale markt zijn wij
zeer goed in staat om de verhaalbaarheid
van uw vorderingen vooraf in te schatten.
Dit resulteert in zowel een snelle
incassering alsook in het voorkomen van
onnodige kosten.

‘ZORG ERVOOR DAT DE
GELDSTROOM VAN UW
ONDERNEMING NIET VERSTOPT
RAAKT’

op meesterlijke wijze…
De incassopraktijk van Mr. Incasso
• Incassowerkzaamheden.
• Het verstrekken van juridisch advies
op diverse rechtsgebieden.
• Het verlenen van rechtskundige bijstand.
• Het opstellen van processtukken.
• Het laten aanbrengen van dagvaardingen.
• Het
voeren
van
gerechtelijke
procedures alsmede alle daarmee
verband houdende werkzaamheden.
• Het optreden als rolgemachtigde.
Tarieven incassopraktijk
U kunt al een (pré) incassotraject starten
voor slechts € 30,00 (excl. BTW),
welk bedrag u pas na afloop van het
(pré) incassotraject aan Mr. Incasso
verschuldigd bent. Voor een volledig
overzicht van onze tarieven verwijzen
wij u graag naar onze website:

De letselschade praktijk van Mr.
Incasso
• De afwikkeling van letselschade.
• De afwikkeling van overlijdensschade.
• De afwikkeling van materiële schade.
Tarieven letselschade praktijk
Mr. Incasso garandeert te allen tijde
kosteloze bijstand bij het verhalen
van de schade als gevolg van letsel.
Mocht uiteindelijk de aansprakelijkheid
niet vast komen te staan of mocht
een aansprakelijke partij onze kosten
om andere reden niet of niet volledig
vergoeden, dan vallen deze kosten onder
het bedrijfsrisico van Mr. Incasso en zullen
deze niet ten laste van u, uw cliënten of
het slachtoffer worden gebracht. Meer
informatie kunt u vinden op:
www.meesterincasso.com/letselschade

www.meesterincasso.com
‘VAN LETSEL NAAR FINANCIËLE
GENOEGDOENING ZONDER
BIJKOMENDE KOSTEN’

‘HET INSCHAKELEN VAN
JURISTEN WAS NOG NOOIT ZO
GOEDKOOP’

Incasso- en serviceabonnementen
Met een incasso- en service abonnement van Mr. Incasso maakt u het incasseren van
openstaande vorderingen en het inwinnen van juridisch advies niet alleen persoonlijk, maar
ook beter betaalbaar. Mr. Incasso hanteert namelijk voor abonneehouders scherpe
aangepaste tarieven. Daarnaast kunt u als abonneehouder ook kosteloos gebruik maken van
de samenwerkingsverbanden die Mr. Incasso met een gerechtsdeurwaarderskantoor en een
advocatenkantoor is aangegaan. Ook kunt u gebruik maken van de pré incassoregel en pré
incassostickers. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren persoonlijk contact opnemen met de
betreffende debiteur en deze voorbereiden op de komst van een incassobrief van uw
incassogemachtigde. Meer informatie met betrekking tot de verschillende incasso- en
serviceabonnementen kunt u vinden op: www.meesterincasso.com/abonnementen.

Bij
Mr.
Incasso
staan
drie
kernwaarden centraal, te weten
professionaliteit, deskundigheid en
klantgerichtheid.
1. Professionaliteit,

te herkennen aan de snelle en
rechtvaardige acties en de hoge incassoresultaten. Gedurende het incassotraject zult u
regelmatig door onze juristen op de hoogte worden gehouden van de huidige stand van
zaken. Ook zullen vragen van uw zijde zo snel als mogelijk door onze juristen worden
beantwoord. Mr. Incasso heeft daarnaast uit praktische overwegingen ervoor gekozen
om slechts schriftelijk met debiteuren te communiceren zodat een door een debiteur
ingenomen standpunt altijd in het desbetreffende dossier terechtkomt en indien nodig
aan u kan worden voorgelegd.

2. Deskundigheid, te herkennen en aanwezig bij het jonge maar

professionele team van juristen. Alle juristen die bij Mr. Incasso werkzaam zijn beschikken
over een afgeronde academische opleiding rechtsgeleerdheid en beschikken over ruime
werkervaring in de juridische sector. Dit heeft als voordeel dat u wordt bijgestaan door
mensen met verstand van zaken en dat u wordt voorzien van een snel, duidelijk en passend
juridisch advies op uiteenlopende rechtsgebieden.

3. Klantgerichtheid, een bewuste keuze van Mr. Incasso. Wij

willen de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers niet alleen signaleren, maar juist
daarop anticiperen en onze dienstverlening, indien nodig, daarop aanpassen. Dit om elke
opdrachtgever de dienstverlening te bieden die hij of zij nodig heeft. Om dit te realiseren
zult u altijd direct contact kunnen opnemen met de jurist die uw dossier in behandeling
heeft.

Mr. Incasso
Postbus 130
2280 AC Rijswijk
info@meesterincasso.com
www.meesterincasso.com
070-2132988

