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Incasso

Weinig is zo frustrerend als een niet-betalende 

afnemer. Hoe beter u uw uitstaande facturen opvolgt, 

hoe sneller de betaling ervan. Met het incasseren van 

uw vordering moet u niet te lang wachten, vooral als 

uw klant geen harde toezeggingen doet. Daarnaast 

is het van belang om bij non-betaling zoveel mogelijk 

informatie te verkrijgen over de betreffende afnemer.

Xolv kan u hierbij helpen door de niet-betalende klant 

na te trekken. Wellicht zijn er al meerdere betalings-

problemen bij o.a. incassobureaus en kredietverzekeraars 

gemeld. Daarnaast adviseren wij u over de te nemen 

actie(s) en schakelen wij een incassobureau of advocaat in 

om de vordering alsnog te incasseren. 

Indien mogelijk staat bij de uitvoering daarvan het behoud 

van de relatie met de afnemer centraal.

Waarom incasso via Xolv?

Het is van groot belang de juiste incassopartij te selecteren 

voor het innen van uw vordering. Xolv heeft een groot 

netwerk incassopartners (in Nederland en  

via onze deelneming Keystone Trade Credit wereldwijd) 

en adviseert welke partij het meest geschikt is voor uw 

situatie. Dit is afhankelijk van:

• hoogte vordering

• in welke branche uw afnemer werkzaam is

• het land waar uw afnemer gevestigd is ➜
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‘Dat is nou toevallig, het bedrag is zojuist overgeboekt’
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Met Xolv kiest u voor de expertise en het gemak van een full service 

dienstverlener op het gebied van kredietverzekering, werkkapitaalfinanciering  

en debiteurenbeheer. Specialisten met een brede kennis van financiële producten 

en een persoonlijke aanpak. Xolv is volledig onafhankelijk en werkt samen met 

alle vooraanstaande marktpartijen. Daardoor kunnen de beste condities voor 

u worden uitonderhandeld tegen de scherpste prijs. 

Met de focus op middelgrote en internationale ondernemingen bedient Xolv 

ruim 500 nationale en internationale relaties, waarvoor meer dan 20 miljard euro 

omzet verzekerd wordt. Ook in het buitenland kan Xolv u uitstekend van dienst 

zijn via het internationale netwerk Keystone Trade Credit. 

Xolv adviseert u ook gedurende het incassotraject.  

Zodra u het incasso overdraagt hoopt u op een snelle 

betaling. Vaak kan de druk van een incassobureau een 

snelle betaling afdwingen maar dat is niet altijd het geval. 

Dan is het belangrijk dat u weet wat er gebeurt, hoe lang 

de procedure gaat duren en wat de kosten zullen zijn.

Xolv werkt alleen met partijen samen die vooraf duidelijk 

aangeven wat de kosten van het incasso zullen zijn.  

In de minnelijke fase is het veelal een percentage van de 

geïncasseerde bedragen, in de gerechtelijke fase worden 

de kosten van advocaten, de rechtbank en overige kosten 

aan u doorbelast. Vooraf wordt altijd een schatting van de 

kosten gemaakt en alleen met uw toestemming wordt een 

gerechtelijke procedure opgestart.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over incasso staan onze 

specialisten voor u klaar. Onderstaand vindt u onze 

contactgegevens.


