
 
  

Incasso-overdracht 
 

     

 1. Opdrachtgever  
 Bedrijfsnaam  Uw referentie  

     
 Adres  Valt vordering onder dekking van kredietverzekering ? Polisnummer   

   Ja / Nee *)   

 Postcode Plaats  Op welke wijze is vordering in dekking gekomen ? Bedrag  

    Afgegeven limiet / toetsing / zelfbeoordeling / zb onb. deb*)        €   
 Contactpersoon  Zijn er bedrijven medeverzekerd op de polis ?  

   Ja / Nee *)  
 Telefoonnummer Faxnummer email  Medeverzekerde naam  

       
     

 2. Debiteur  
 Bedrijfsnaam  KvK nummer / SIRET nummer / BTW nummer  

     

 Adres  Atradius debiteurennummer (indien bekend)  

     
 Postcode Plaats  Telefoonnummer  

      

 Land  E-mail  

 NL    
     

 3. Rente  
 Hebt  u reeds rente in rekening gebracht  bij de debiteur ?  Bedrag  

 Ja / Nee *)    
     

 4. Door u gemaakte kosten  

 Hebt  u reeds incassokosten in rekening gebracht  bij de debiteur ?  Bedrag  

 Ja / Nee *)    
     

 5. Zekerheden   
 Beschikt u over zekerheden met betrekking tot de vordering?  Welke ?  

 Ja / Nee *)    
   

 6. Betwisting / Dispuut  

 Wordt de vordering betwist of is er sprake van een dispuut ? Ja / Nee *)  Ja / Nee *) 
Zo ja, gelieve op een aparte bijlage de betwisting/ het 
dispuut kort en kernachtig te beschrijven 

 

   

 7. Documentatie  
 Wilt u kopieën van de hieronder aangegeven stukken bijsluiten en aankruisen welke zijn meegestuurd ? (indien van toepassing)  
     
 a.  Orders, orderbevestigingen, contracten  d.  Overzicht van de renteberekening en/of   
       Kostenberekening. (zie punt 3. en 4.)  
 b.  Facturen, creditfacturen  e.  Eventuele correspondentie, over deze vordering  
         
 c.  Algemene verkoopvoorwaarden   f.  Omschrijving van betwisting / dispuut  
         
     g.  Documenten waaruit blijkt dat u op rechtsgeldige wijze  

       
eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen of over 
zekerheden beschikt m.b.t. tot de vordering 

 

         

 
 
 
 

 *) doorhalen wat niet van toepassing is  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 8. Opstelling van de vordering  

           

 Valuta van de vordering  Betalingsconditie in dagen  

 Euro    
           
 Omschrijving: b.v. factuur/betaling/creditfactuur  Datum  Bedrag    

 1.        

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 6.       

 7.       

 8.       

 9.       

 10.       

 11.       
        + 

   Totaal hoofdsom    
 Mocht uw opstelling groter zijn dan 11 regels dan kunt u ook      

 een apart overzicht van de opstelling bijvoegen.  Totaal kosten (zie punt 4.)    
       

   Totaal rente (zie punt 3.)     
      + 

   Totaal te vorderen bedrag    

 

Indien blijkt dat een vordering betwist wordt, deze 
betwisting voor aanvang van de incasso reeds 
aantoonbaar bekend is bij de opdrachtgever dan wel de 
betwisting onderbouwd blijkt te zijn, blijft de retainer wel 
verschuldigd. (zie incassovoorwaarden artikel 2.3) 
 

     

     

 9. Machtiging en Ondertekening  
     

 

Ondergetekende verleent hierbij onherroepelijk volmacht aan Interpayment om met betrekking tot het incasseren van haar vordering, zoals gespecificeerd 
op de tweede pagina van dit formulier, namens en voor rekening van ondergetekende, al datgene te doen wat Interpayment  wenselijk en noodzakelijk 
acht. Hieronder verstaan wij: inschakeling van - en overdragen van deze volmacht aan een door Interpayment aan te wijzen incasso-intermediair, het 
treffen van een betalingsregeling, het verlenen van uitstel, het aanvragen van faillissement, het leggen van beslag en het optreden in rechten en dergelijke. 
Interpayment aanvaardt deze incasso-opdracht met inachtneming van haar Algemene Incasso Voorwaarden 2019 versie 1.2   van Interpayment, waarvan 
een kopie ter hand is gesteld aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de inhoud en tekent voor akkoord, een en ander behoudens 
indien en voor zover opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders met Interpayment overeengekomen mocht zijn. Is ermee bekend en stemt ermee in dat 
persoonsgegevens, die voor de uitvoering van deze opdracht en de adequate juridische dienstverlening en advisering nodig zijn, worden vastgelegd en 
dat deze gegevens tussen Interpayment en externe deskundigen kunnen worden uitgewisseld.  
 
 

 

 Datum Plaats    

    Interpayment  
 Handtekening tekeningsbevoegde  Postbus 1154  
   5004 BD Tilburg  
   Tel: 013-302 93 92  
   GSM : 06-14 02 87 52  
 Naam  Functie  www.interpayment.nl  

    KVK 55877427  

     
     

   

     

 Formulier sturen naar info@interpayment.nl 
 

 

     
     

 
 
 

   



 


