
Laat uw openstaande vorderingen betaalbaar en 
slagvaardig innen door Pellicaan Advocaten

Uw incassoprobleem in 
de hand krijgen?
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Een incassoprobleem is zo geboren. U heeft goederen of diensten geleverd, maar krijgt, 

ondanks diverse aanmaningen, uw geld niet. Ongewild bent u schuldeiser geworden en 

heeft u behoefte aan kennis of diensten die u niet in huis heeft.

U kunt dan natuurlijk een incassobureau inschakelen, maar u kunt ook voor Pellicaan 

Advocaten kiezen. Onze advocaten bewandelen slagvaardig en effi ciënt de juiste wegen, 

tegen lagere kosten dan het gemiddelde incassobureau.

Incassotarief onbetwiste vorderingen
•  een eenmalige bijdrage van € 500 (per vordering) én

•  een percentage van de geïncasseerde vordering (zie tabel) 

Vordering    Incassoprovisie
Over de eerste € 5.000               15%

Over het meerdere tot € 15.000               10%

Over het meerdere tot € 50.000                8%

Over het meerdere boven € 50.000                3%

De incassoprovisie bent u slechts verschuldigd over het daadwerkelijk geïncasseerde 

bedrag. Indien er niets kan worden geïncasseerd, betaalt u slechts de eenmalige bijdrage 

van € 500. Op onze incassowerkzaamheden zijn de algemene incassovoorwaarden van 

Pellicaan Advocaten van toepassing.

Naast ons gunstige incassotarief  zijn er nog meer voordelen voor u als ondernemer:

•  het gehele incassotraject, van sommatie tot executie, is in een hand;

•   wij kunnen ook ‘alternatieve’, veelal effi ciëntere incassowerkzaamheden verrichten, 

zoals het leggen van beslag en het aanvragen van een faillissement;

•   bij vorderingen van € 25.000, of meer is de advocaat als enige procesvertegenwoordiger 

bevoegd om bij de rechtbank op te treden;

•   de buitengerechtelijke kosten worden grotendeels door onze advocaten op de debiteur 

verhaald.  

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van 

onze advocaten. 

Bel (088) 627 22 87 of mail naar info@pellicaan.nl

INCASSO

Wie zijn wij?

Pellicaan Advocaten staat, vanuit 3 vestigingen (Amsterdam, 

Rotterdam en Utrecht), ondernemingen bij met kwalitatief 

hoogwaardige juridische diensten tegen scherpe tarieven. 

Persoonlijke betrokkenheid in onze dienstverlening speelt 

een belangrijke rol. 

Pellicaan Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemings- 

en arbeidsrecht. In dat kader incasseren wij tevens vorderin-

gen voor onze cliënten tegen een zeer scherp tarief.
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