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Onze expertise en onze passie zijn incassozaken. Inmiddels zijn wij het grootste incasso advocatenkantoor 
wereldwijd en dé specialist op het gebied van zakelijke incasso’s. Heeft uw bedrijf te maken met een Nederlandse 
of een Europese klant die uw factuur niet betaalt? Al sinds 1952 zorgen wij voor rechtvaardigheid voor de 
crediteur. Of het nu gaat om een eenvoudige incassozaak in eigen land of om complexe internationale 
betalingsgeschillen: wij zetten alles op alles op uw zaak zo snel mogelijk op te lossen.  

Wij vinden het belangrijk dat u als ondernemer op een eerlijke en transparante wijze kunt zakendoen. Daarom 
streven wij naar rechtvaardigheid in het betalingsverkeer. En dat gaat verder dan alleen het oplossen van 
incassozaken. Want incasso’s wilt u liever voorkomen. Zo staat u sterker met een goed contract of een goede set 
algemene voorwaarden. En ook daarmee kunnen wij u helpen. Wij zetten namelijk graag onze kennis en ervaring 
in om ervoor te zorgen dat u zonder risico’s kunt zakendoen. Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan kunt u 
altijd bij onze advocaten terecht voor een snelle en eerlijke oplossing van uw juridisch geschil.

“Iedere ondernemer moet worden beloond 
voor zijn inspanningen. Wanneer facturen 
niet worden betaald, zorgen wij ervoor dat de 
ondernemer alsnog krijgt waar hij recht op 
heeft.” 

Sander Bierens 
Advocaat & CEO

https://www.bierensgroup.com/nl/team/sander-bierens/


UW INCASSO’S SNEL BETAALD
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GESPECIALISEERD IN 
ZAKELIJKE INCASSO’S

Incasso advocaten hebben meer  
middelen om druk te zetten op uw 

debiteur dan een incassobureau of een 
deurwaarder. Daarnaast kunnen wij u 

zowel in de buitengerechtelijke fase als 
in de gerechtelijke fase bijstaan. 

Dit bespaart u tijd en kosten.

50 INCASSO ADVOCATEN EN 
SPECIALISTEN VOOR DE 20 GROOTSTE 

EUROPESE ECONOMIEËN

Ons internationale team heeft ruime kennis en ervaring met 
incasseren in hun eigen land. Dat is ook nodig bij internationaal 

incasseren, want elk Europees land heeft een andere wetgeving en 
kent andere handelstradities. 

SNELLE EN SUCCESVOLLE  
OPLOSSING

Wilt u snel incasseren? Draag dan uw 
incasso opdracht voor 16.00u over 

aan ons, wij nemen de opdracht dan 
diezelfde dag nog in behandeling. Uw 
debiteur krijgt vervolgens maar enkele 

dagen de tijd voor een betaling. 
We zitten er bovenop!

EERLIJK ADVIES

U krijgt altijd een eerlijk advies over de  
slagingskansen van uw zaak. Uw 

belang staat voorop. We kijken daarom 
altijd naar de best mogelijke optie voor 

u. Onze kernwaarden zijn niet voor 
niets integriteit, rechtvaardigheid voor 

de crediteur en wil om te winnen.

VOLG UW ZAAK VIA ONZE 
ONLINE WEBPORTAL 

Via uw persoonlijke pagina in ons 
online programma kunt u 24/7 de  

status van uw zaak volgen. Zo bent 
u altijd op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen in uw zaak.

SINDS 1952 STRIJDEN WIJ 
VOOR RECHTVAARDIGHEID

Het familiebedrijf Bierens Advocaten  
is opgericht in 1952. Advocaat en 
oprichter Frits Bierens had een 

duidelijke visie: strijden voor  
rechtvaardigheid. Inmiddels zorgt de 
tweede en derde generatie ervoor dat 

deze visie wordt voortgezet.

VAN EENVOUDIGE 
INCASSO’S TOT COMPLEXE 

BETWISTINGEN

Is uw debiteur het niet eens met uw 
vordering? Bijvoorbeeld omdat uw 

debiteur beweert dat er problemen zijn 
met de levering of de geleverde dienst? 

Ook bij deze complexe vorderingen 
kunnen wij u als advocatenkantoor 

perfect bijstaan. 



ONZE DIENSTEN: VAN JURIDISCHE KWESTIES TOT  
CREDITMANAGEMENT OPLOSSINGEN
Wij behandelen dagelijks niet alleen vele incassozaken, maar ook andere juridische kwesties die hieruit voortvloeien. Inmiddels heeft de  
Bierensgroup een groot team aan specialistische advocaten die ondernemers bijstaan met allerlei juridische vraagstukken. 

Doe een gratis quickscan! 

ONZE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
Om uw bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat uw Algemene 
Voorwaarden aansluiten bij uw specifieke situatie. Wanneer u producten verkoopt,  
loopt u immers andere risico’s dan wanneer u een dienstverlener bent of zaken  
verhuurt. Ons team van gespecialiseerde advocaten helpt u graag met het opstellen  
van goede Algemene Voorwaarden die aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Zo komt  
u niet voor juridische verrassingen te staan. 

Laat uw Algemene Voorwaarden vandaag nog  
checken door ons team van specialisten. 

Onze advocaten kunnen u onder andere  
helpen met de volgende contracten:

• Aanneming van werk
• Agentuurovereenkomst
• Distributieovereenkomst
• Franchiseovereenkomst
• Huurkoopovereenkomst
• Huurovereenkomst
• Koopovereenkomst
• Leasecontract
• Overeenkomst van cessie
• Overeenkomst van opdracht
• Samenwerkingsovereenkomst 
• Internationale contracten
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ZAKELIJKE CONTRACTEN
Het opstellen van een contract is in de meeste gevallen maatwerk. Onze specialisten  
in het contractenrecht zorgen ervoor dat uw contracten aansluiten op uw specifieke  
situatie. Bent u op zoek naar een juridisch sterk contract? Of wilt u uw huidige  
contracten updaten? 

https://www.bierensgroup.com/nl/overdracht/?type=free-quick-scan-av
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“Bierens is de specialist op het gebied 
van zakelijke incasso. Hun aanpak staat 
voor kwaliteit, daadkracht en resultaat.”
Ben Blad, KLM

INSOLVENTIE
Een failliete klant brengt vaak vragen met zich mee. Lopen uw contracten gewoon door? En wat als u nog openstaande facturen 
heeft bij uw klant? Is het dan mogelijk om uw goederen terug te halen? Het insolventie team geeft u advies hoe u het beste kunt 
handelen wanneer uw klant failliet gaat, zodat de schade voor uw organisatie beperkt blijft. Dit team bestaat uit advocaten die  
regelmatig door de rechtbank worden benoemd tot curator. Inmiddels heeft ons kantoor al honderden faillissementen afgewikkeld. 
Door hun ruime kennis en ervaring als curator weten zij hoe u het beste kunt onderhandelen met de curator van uw klant. 

ZAKELIJKE GESCHILLEN
Heeft uw onderneming een geschil met een andere partij? Ook dan kunt u bij ons terecht. Binnen Bierens werkt een team van 
advocaten die gespecialiseerd is het oplossen van zakelijke geschillen, zowel buitengerechtelijk als in de rechtszaal. Zij geven niet 
alleen advies waar u verder mee komt, zij staan u ook bij in een gerechtelijke procedure als dat nodig is.  

CREDIT MANAGEMENT OPLOSSINGEN
Onze specialisten helpen u graag met het verlagen van uw DSO. Zo kunnen onze credit management specialisten meekijken met 
uw bedrijfsprocessen en advies geven hoe u deze processen kunt verbeteren. Daarnaast verzorgen wij regelmatig trainingen op het 
gebied van debiteurenbeheer.
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MVO: ONZE BIJDRAGE AAN EEN BETERE WERELD
Wij streven naar rechtvaardigheid in het betalingsverkeer. 

Dat doen wij met respect voor onze medewerkers, klanten en 

maatschappij. Een gezonde economie is immers gebaat bij 

ondernemers die maatschappelijk verantwoordelijk bezig zijn. 

Het is voor ons vanzelfsprekend om een grote bijdrage te leveren  

aan de samenleving om ons heen. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zit dan ook diep in onze gehele organisatie geworteld.

Benieuwd naar ons MVO Beleid? 
Bekijk hier onze bijdrage aan 
een betere wereld.

https://www.bierensgroup.com/nl/mvo/


Internationale incasso
Of uw debiteur zich nu in ons eigen land 
bevindt of in het buitenland: onze 
incasso advocaten hebben de middelen 
om uw debiteur alsnog te laten betalen. 
Wij hebben als incasso advocatenkantoor 
meer dan 65 jaar ervaring en meer dan 
20 nationaliteiten in huis om ervoor te 
zorgen dat ook uw internationale factuur 
wordt betaald. 

Internationaal contractenrecht
Heeft u een buitenlandse klant of bent u 
van plan om over de grens zaken te gaan 
doen? Ook dan is het belangrijk dat uw 
organisatie met goede juridische 
contracten werkt. Of het nu gaat om een 
internationaal koopcontract of een 
internationaal huurcontract: het is 
essentieel dat uw contracten ook in het 
buitenland geldig zijn. 

Binnen de Bierensgroup werkt een team 
van internationale advocaten die 
gespecialiseerd zijn in het internationaal 
contractenrecht.  Zij helpen u met het 
opstellen van een contract op maat of een 
goede set algemene voorwaarden. 
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Vanwege hun internationale kennis en 
expertise weten zij welke risico’s uw 
organisatie loopt bij internationaal 
zakendoen. Zij zorgen ervoor dat deze 
risico’s voor uw organisatie beperkt
blijven. En mocht u onverhoopt in een 
internationaal geschil terecht komen, 
kunnen onze internationale advocaten u 
bijstaan tijdens een gerechtelijke 
procedure. 

INTERNATIONALE EXPERTISE: 
INCASSO, CONTRACTEN, EN 
INSOLVENTIE
Zakendoen met een internationale partij brengt complexe uitdagingen 
met zich mee. Zo krijgt u te maken met een andere handelscultuur dan u 
gewend bent. Bovendien spreekt uw handelspartner niet altijd dezelfde 
taal, wat effectief communiceren vaak lastig maakt. Daarnaast kent elk 
Europees land andere wetten en regels. Ons internationale team helpt u 
graag met uw internationale vraagstukken.
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“Als een debiteur niet betaalt, weet 
Bierens altijd snel te incasseren.” 
Peter Eschgfäller / Trust Payrolling B.V.

Internationaal faillissementsrecht
Is uw buitenlandse klant failliet? De 
afwikkeling van een faillissement is in elk 
land anders. In elk land gelden namelijk 
andere regels wanneer er sprake is van 
een faillissement. Dat betekent dat u 
waarschijnlijk andere stappen moet 
volgen dan wanneer een klant uit uw 
eigen land failliet gaat. Zelfs wanneer u 
in uw algemene voorwaarden heeft 
geregeld dat het recht uit uw eigen land 
van toepassing is, moet in het geval van 
een faillissement deels de wettelijke  
regels van het land worden gevolgd 
waarin uw klant is gevestigd.  

Benieuwd naar de 
incassoprocedures in 
verschillende landen? 
Bekijk hier het e-book 
‘Incasso in Europa’

Binnen onze organisatie werken diverse 
insolventie specialisten die u bij kunnen 
staan wanneer u te maken krijgt met een 
internationaal faillissement. Onze 
specialisten weten hoe u het beste kunt 
handelen om ervoor te zorgen dat het 
faillissement van uw klant zo min mogelijk 
impact heeft op uw zaak.

https://www.bierensgroup.com/nl/internationale-incasso/
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ONZE WERKWIJZE
Wilt u snel uw vordering betaald krijgen? Draag dan uw incassozaak zo snel mogelijk over. 
Wij gaan direct aan de slag. Nadat u uw incassozaak heeft overgedragen ontvangt u direct 
een  bevestiging per e-mail dat uw incasso-overdracht succesvol is verzonden. Later ontvangt 
u van ons een opdrachtbevestiging waarin uw dossierbehandelaar aangeeft dat wij uw zaak 
in behandeling hebben genomen. Ook worden er enkele praktische zaken over het contact 
met uw debiteur gedeeld.

INCASSO OP MAAT
Elke zakelijke incasso is maatwerk. Wij werken 
daarom niet met gestandaardiseerde 
processen. Elke incassozaak beoordelen we als 
een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij 
elke incasso voorzien van een goed en passend 
advies. 

STEVIGE AANPAK OF SOCIAAL 
INCASSEREN
We kijken samen met u welke aanpak het beste 
past bij uw incassozaak. Met onze winnaar-
mentaliteit kunnen we maximaal druk zetten 
op uw debiteur. Vindt u het belangrijk om een 
goede relatie met uw debiteur behouden? In 
dat geval zorgen we ervoor dat uw incassozaak 
een verdere samenwerking met uw klant niet 
in de weg staat.

PERSOONLIJK CONTACT MET 
ONZE ADVOCATEN
Persoonlijk contact over uw incassozaak vinden 
wij erg belangrijk. Bij ons heeft u daarom altijd 
rechtstreeks contact met de incasso advocaat 
die uw zaak behandelt. Ook via onze online 
tool kunt u contact hebben met uw incasso 
advocaat. Bovendien kunt u in deze online tool 
24/7 de status van uw zaak volgen en de  
communicatie met uw debiteur inzien. Zo  
bent u altijd op de hoogte van de laatste  
ontwikkelingen in uw zaak. 

SNEL INCASSEREN
Wilt u snel incasseren? Draag dan uw incasso 
opdracht voor 16.00u over aan ons, wij nemen 
de opdracht dan diezelfde dag nog in 
behandeling. Uw debiteur krijgt vervolgens 
maar enkele dagen de tijd voor een betaling. 
We zitten er bovenop!
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Upload online 
uw incassozaak

Wij nemen uw 
zaak direct in 
behandeling

Wij versturen 
direct een  

sommatie naar 
uw debiteur

Samen met u 
bepalen we 

onze aanpak

Volg uw zaak 
24/7 via onze 
online portal

Vragen? Uw 
contactpersoon 
staat altijd voor 

u klaar

Uw openstaande 
factuur wordt 
alsnog betaald

https://www.bierensgroup.com/nl/incasso-overdragen/


BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN
Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de 
buitengerechtelijke fase. In deze fase sturen wij uw debiteur een sommatie, 
waarbij uw debiteur een betalingstermijn van maximaal 3 dagen krijgt. 
Mocht dit niet het gewenste effect opleveren, dan wordt uw debiteur  
nogmaals schriftelijk of telefonisch gesommeerd. Vaak worden dan ook al 
eventuele gerechtelijke vervolgstappen aangekondigd om zo druk uit te 
oefenen op uw debiteur.

 
 Duur buitengerechtelijke fase
 Het buitengerechtelijke traject is over het algemeen erg kort. Deze   
 stappen worden uitgevoerd in een periode van twee tot drie weken.  
 In het buitenland kan dit traject soms wat langer duren. 

 
 Kosten buitengerechtelijke fase
 In de buitengerechtelijke fase incasseren wij op basis van No Win,   
 No Fee. Indien wij niet incasseren, betaalt u geen honorarium. 
  U betaalt dan slechts een klein bedrag aan kantoorkosten.
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INCASSOPROCEDURE 
Het incassotraject is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase 
wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank. In de  
gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw klant te laten betalen. 
Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan.  
Veruit de meeste zaken lossen wij in het buitengerechtelijke traject op, zonder  
tussenkomst van een rechter. 

GERECHTELIJK INCASSEREN
Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij 
in overleg met u naar de rechter stappen. Doordat uw incassozaak wordt  
behandeld door een advocaat, kunnen gerechtelijke procedures snel en succesvol 
worden ingezet. Het is per situatie verschillend welke procedure het beste past bij 
uw situatie. Daarbij geldt in elk Europees land een andere wetgeving, waardoor 
de incassoprocedures in elk land verschillend zijn. Uw dossierbehandelaar zal u 
vooraf uitleggen welke gerechtelijke procedure het beste kan worden ingezet.

 
 Duur gerechtelijke fase
 Hoe lang de gerechtelijke procedure duurt is van een aantal factoren  
 afhankelijk: de soort procedure dat wordt gestart, de agenda van de  
 rechtbank, de complexiteit van de zaak en of er gebruik wordt gemaakt  
 van hoger beroep. Houd er ook rekening mee dat gerechtelijke 
 procedures in de meeste landen aanzienlijk langer duren dan in  
 Nederland

 Kosten gerechtelijke fase
 Uw gerechtelijke incassozaak kan op basis van een vooraf afgesproken  
 uurtarief worden behandeld of we behandelen de volledige zaak voor  
 een vaste prijs. We laten u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten  
 zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.
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Hier vindt u een samenvatting van onze tarieven. Bekijk onze tarieven documenten voor een compleet overzicht en meer informatie over onze tarieven. 

SAMENVATTING TARIEVEN INCASSO  

1. VOLLEDIGE INCASSO

1. VOLLEDIGE INCASSO

Voor u:

100%
van uw factuurbedrag

Voor u:

90% - 100%
van uw factuurbedrag

2. GEDEELTELIJKE INCASSO

2. GEDEELTELIJKE INCASSO

3. GEEN RESULTAAT

3. GEEN RESULTAAT

Voor u: 

90% - 97% 

van het  
geïncasseerde bedrag

Voor u: 

85% - 92% 

van het  
geïncasseerde bedrag

BUITENGERECHTELIJKE FASE
Ons uitgangspunt is om altijd te starten in de buitengerechtelijke fase. In deze fase  
proberen we zonder tussenkomst van de rechter ervoor te zorgen dat uw debiteur  
betaalt. De meeste incassozaken weten wij in de fase succesvol op te lossen.

Incasseren op basis van no win, no fee
Wij hanteren het ‘no win, no fee’ principe: indien wij niet incasseren, betaalt u geen fee. 
U betaalt dan slechts een klein bedrag aan kantoorkosten. Een onbetaalde factuur zorgt 
immers al voor genoeg frustratie, wij vinden het niet eerlijk als u dan ook nog met 
allerlei extra kosten wordt geconfronteerd. Zo blijft bovendien uw risico beperkt.

Incasso Nederland  
Kantoorkosten €75,-

Incasso in Europa  
Kantoorkosten €150,-

GERECHTELIJKE FASE
Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, 
kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. In het procesadvies 
dat wij hiervoor maken, wordt uiteengezet welke gerechtelijke procedure 
het beste ingezet kan worden. 

Incasseren op basis van fixed fee of uurtarief
Uw gerechtelijke incassozaak kan op basis van een vooraf afgesproken 
uurtarief worden behandeld of we behandelen de volledige zaak voor een 
vaste prijs. We laten u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en 
we gaan pas aan de slag na uw toestemming. 

Betwiste vordering
Een vordering incasseren gaat ook via de rechtbank wanneer er sprake 
is van een betwiste vordering; uw debiteur is het dan niet eens met uw 
factuur. Bijvoorbeeld uw debiteur beweert dat er niet of slechts deels is 
geleverd.
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