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Bij twijfel, altijd CreMan.. 

 
Zij gingen u al voor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CreMan B.V. T: 035-5395566. www.creman.nl 
 
 
 

CreMan verleent al vanaf 2003 gespecialiseerde nationale én internationale incassodiensten aan. 
Hiermee zijn wij een verlengstuk van uw debiteurenbeheer en ontzorgen wij uw bedrijf van 
debiteuren die moeilijk of niet betalen. Wij zijn expert in het vinden van innovatieve oplossingen, 
daadkrachtig communiceren en een op maat gerichte aanpak.  
 

Incasso-opdracht? Wij starten vandaag nog 
  
Het incassotraject starten wij direct, immers u heeft lang 
genoeg gewacht op uw geld! Wij hebben een team van 
ervaren juristen die voor een nette en correcte 
afhandeling zorgt van uw openstaande vordering. Door 
een zakelijke, doeltreffende en een persoonlijke 
benadering worden veruit de meeste vorderingen 
minnelijk geïncasseerd. Hierdoor houdt CreMan de 
kosten van een incassotraject binnen de perken! 
Mocht ondanks het doorlopen van het minnelijk traject 
geen (volledige) betaling hebben plaatsgevonden, dan 
zal na uw goedkeuring en ons advies, de vordering 
overgaan in de gerechtelijke fase.  
 

Uw voordelen: 
 
✓ Snel resultaat & hoge 

slagingspercentage dankzij 
meer dan 15 jaar ervaring 

✓ Volledige transparantie, uw 
dossier 24/7 online 

✓ Eenvoudig indienen en direct 
actie 

✓ Maatwerk 
✓ Korte en directe 

communicatielijnen 
 



Tarieven Incasso Management      
 

Algemeen De kosten die CreMan doorberekent aan de debiteur, zijn of conform de 
WIK wetgeving of indien van toepassing 15% van de totale hoofdsom.  

 
A) Debiteur betaalt alles  Indien CreMan en / of u de hoofdsom inclusief de incassokosten en 

eventuele rente ontvangt, worden deze aan u afgedragen onder 
inhouding van de ons toekomende incassokosten. Bij algehele betaling 
ontvangt u dus de hoofdsom en rente en brengen wij u dus geen kosten 
in rekening. * 

B) Debiteur betaalt een  
gedeelte van de vordering Ontvangt CreMan en / of u alleen de hoofdsom of een gedeelte daarvan, 

dan ontvangt u deze gelden, onder inhouding van een gemodereerd 
incassotarief. Deze kosten worden alleen aan u in rekening gebracht over 
de geïncasseerde gelden, dit volgens onderstaande tabel. Dit komt voor 
indien de debiteur niet wil / kan voldoen en indien procederen voor de 
kosten niet zinvol is. Of u moet een finale kwijting overeenkomen.  

 

Van : Tot : % Schijf max. 
bedrag : 

Max. 
Cumulatief : 

        -     3.000       12      360      360 

    3.001     6.000         9      270      630 

    6.001   15.000         7      630   1.260 

  15.001   60.000         5   2.250   3.510 

  60.001    --------         3       -        - 

 
 
C) Debiteur betaalt niets  Bij geen resultaat worden er naast de dossierkosten van € 20,- ex btw en 

eventuele out of pocket kosten geen andere kosten doorbelast.* 
 
D) Dossier wordt ingetrokken  Indien een dossier op basis van commerciële overwegingen of andere 

redenen door u wordt ingetrokken, zullen wij 50 % van bovenstaande 
staffel in rekening brengen op binnenlandse vorderingen (zie B) en op 
buitenlandse vorderingen hanteren wij 50 % van onderstaand fee 
schema.  

 
E) Internationale Incasso Voor buitenlandse incassozaken gelden alle bovenvermelde punten, 

behalve punt B. Ingeval van gedeelte betaling hanteren wij de volgende 
fee commissies: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CreMan BV.  
T: 035-5395566.  
www.creman.nl 

 

*Eventuele out-of pocket kosten die wij aan u doorbelasten, deze kosten worden in overleg met u gemaakt. 
Over alle vergoedingen wordt het geldende btw-tarief berekend. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van CreMan B.V. van 

toepassing.  

Centraal-Europa 20 % Litouwen 20 % 

Duitsland 15 % Noord-Oost Europa 20 % 

Oostenrijk 15 % West-Europa 15 % 

Zwitserland 15 % Zuid-Oost Europa 20 %  

Noord-Europa 15 % Zuid-Europa 20% 

Portugal 15 % Noord Amerika 25 % 

Spanje 15 % Zuid Amerika 25 % 

Noord-Afrika 25 % Verenigd Koninkrijk 15 % 

Zuid-Afrika 25 % Ierland 15 % 

Azië 20 % Cyprus 20 % 

Oost-Azië 25 % Nieuw Zeeland 25% 

Zuid-Azië  25 % Australië 25 % 


