
Uw partner in creditmanagement



In-Kas Intermediair is van mening dat u het 

geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij 

uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat 

voor bemiddelen en doorschakelen, waarin de 

wensen en de behoeften van de opdrachtgever 

centraal staan.

Verschillen worden gemaakt op basis van 

voorwaarden, communicatie, service en 

rendement. 

Tevens bieden wij u expertise, snelheid, precisie 

en meedenkend vermogen. Wij staan u als 

ondernemer met een hoogwaardig en compleet 

dienstenpakket terzijde.

In-Kas Intermediair is een full service 

creditmanagement organisatie, volledig inspelend 

op uw behoefte. Uw specialist op het gebied 

van debiteurenbeheer, incasso en juridische 

vraagstukken.

Doelstelling van onze organisatie is om u 

als ondernemer te ontlasten op het gebied 

van debiteurenbeheer, incasso en juridische 

dienstverlening. Samen met u besluiten we welke 

stappen er nodig zijn; van het versturen van een 

aanmaning tot het starten van een gerechtelijke 

procedure. 

Bij ons staat uw zaak voorop. In-Kas Intermediair 

toetst tijdens het incassotraject de verhaalbaarheid 

en kredietwaardigheid van uw debiteur.

In-Kas Intermediair



In-Kas Intermediair is uw specialist op het gebied 

van debiteurenbeheer, incasso en juridische 

vraagstukken. Onze dienstverlening bestaat o.a. 

uit: 

• Het bevorderen van uw debiteurenbeheer

 (na het verstrijken van de factuurdatum).

 Wij versturen uw herinneringen te allen

 tijde op maat, wij luisteren naar uw wensen

 en behoeften.

• Pre-incasso: de sommatie service is in te

 zetten bij uw strategische niet betalende

 klanten. 

• Het verrichten van incassowerkzaamheden,

 ongeacht de hoogte van de hoofdsom, 

 zowel in het minnelijke als het gerechtelijke

 gedeelte (voor uitspraak en na uitspraak

 van de Rechtbank). Debiteurenbezoek,

 verhaalinformatie en kredietinformatie

 zijn diensten/onderdelen voor en tijdens het 

 incassotraject.

• Bemiddelen bij geschillen: mocht u een

 geschil hebben, dan bemiddelen wij voor u 

 om een betaling tot stand te laten komen

 (indien bemiddeling niet mogelijk blijkt,

 dan adviseren wij u over de mogelijkheden

 om gerechtelijk te gaan). 

• Detachering en interim diensten op het gebied

 van debiteurenbeheer.

• Executeren van vonnissen middels een

 kostenmaximalisatie.

Waarom samenwerken met In-Kas Intermediair?
• Eén vast contactpersoon.

• Slagvaardige en transparante werkwijze

• Laagdrempelige, duidelijke maar flexibele

 kostenstructuur.

• Toetsen van kredietwaardigheid en

 verhaalbaarheid.

• Online inzicht in uw dossier.

• Altijd een oplossingsgerechte werkwijze

 waarin uw kostenrisico wordt bewaakt.

• Wij behandelen alle zaken van A tot Z.

In-Kas Intermediair uw specialist



Sommatie Service 
Wilt u nog niet overstappen naar een incassotraject, 

maar uw debiteur wel aanmanen tot betaling? 

Maak dan gebruik van de sommatieservice van 

In-Kas Intermediair. De sommatieservice bestaat 

uit een laatste herinneringsbrief aan uw debiteur 

die wordt verstuurd op briefpapier van In-Kas 

Intermediair. In deze brief staat dat uw debiteur 

nog 8 dagen de tijd heeft om het openstaande bedrag 

te voldoen. De toegevoegde waarde is dat u uw 

debiteur op een andere manier sommeert om het 

openstaande bedrag te voldoen. U blijft hiermee uw 

professionaliteit uitstralen. De sommatieservice 

is uit te breiden met belacties waarin wij voor u 

contact opnemen met de debiteur.

Incasso 
In-Kas Intermediair denkt aan uw belang, bewaakt 

de betaling en uw kostenrisico. In-Kas Intermediair 

zorgt voor uitleg en overtuiging van uw vordering 

en beweegt uw debiteur toch tot betaling en 

informeert de debiteur over de gevolgen bij geen 

betaling.

Wij beschikken over alle methodieken en 

middelen om uw onbetaalde facturen zo snel 

mogelijk betaald te krijgen. Er wordt samen met 

de debiteur naar een oplossing gezocht voor het 

volledig betaald krijgen van uw vordering. 

Wij communiceren helder en transparant want 

wij incasseren uit uw goede naam. Wij behandelen 

uw zaken minnelijk en gerechtelijk, nationaal en 

internationaal.

Dubio Incasso
Dubio Incasso is een incassomodule die uitsluitend 

werkt op basis van wederzijds belang.

Dubio Incasso is in het leven geroepen om 

kostenbesparende redenen. U heeft een factuur die 

te lang openstaat of die onbetaald is gebleven. De 

Dubio Incasso van In-Kas Intermediair is speciaal 

voor rechtspersonen die twijfelen of de vordering 

wel te verhalen dan wel te incasseren is. U betaalt 

een fee indien wij incasseren, bij geen verhaal 

brengt In-Kas Intermediair u geen kosten in 

rekening, maar behandelt uw incassozaak gratis.

Kredietinformatie 
Het verkrijgen van kredietinformatie is een 

onmisbaar onderdeel om te kunnen bepalen met 

wie u zaken gaat doen en wat de financiële positie 

van diegene is. Ook voor bestaande relaties waar 

u al jaren zaken mee doet en nooit problemen 

met betalen hebt gehad, is het soms nuttig 

om geïnformeerd te worden over de financiële 

positie en/of welke veranderingen er binnen de 
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onderneming zijn. Wij beschikken over diverse 

mogelijkheden om dergelijke rapporten voor u op 

te vragen. 

Verhaalsinformatie 
Indien de betaling van een debiteur uitblijft en/of 

een vordering alleen nog te incasseren is via een 

gerechtelijke procedure (zelfs na het behalen van 

een vonnis), is het van belang te weten wat de 

verhaalsmogelijkheden op de debiteur zijn.

Verhaalsrapporten kunnen nodig zijn om 

beslissingen te nemen als het om het incasseren 

van de vordering gaat. Daarnaast is het verkrijgen 

van inzicht in de financiële positie van uw 

(toekomstige) debiteur een reden waarom u een 

verhaalsonderzoek bij In-Kas Intermediair laat 

uitvoeren.

Juridische rechtsbijstand
Heeft u een juridische vraag of een juridisch 

probleem? Wilt u weten waar u staat en wat uw 

mogelijkheden zijn? Laat u vrijblijvend informeren, 

In-Kas Intermediair staat u graag bij met het geven 

van juridisch advies:

• Algemeen juridisch advies 

• Arbeidsrecht/concurrentie bedingen

• Juridische documenten

• Juridische brieven

• Opstellen processtukken/procedures

• Opstellen algemene voorwaarden

• Incassomodule No Cure No Pay

Juridisch adviseur
In-Kas Intermediair heeft alleen specialisten in 

huis. Onze specialisten begrijpen hoe het is om 

achter uw eigen geld aan te zitten, uw klant 

wellicht liever niet te willen verliezen en risico’s 

bewaakt door een goede cashflow te beperken.  

In-Kas Intermediair worden vaak ingeschakeld 

als persoonlijk adviseur.

In-Kas Mediation
Bij mediation fungeert In-Kas Intermediair als 

bemiddelaar, wij gaan met uw debiteur in gesprek 

om onderling tot een oplossing te komen. 

In-Kas Mediation is voor u van belang bij geschillen 

en disputen waarin verweer is. Wij maken samen 

met u kostentechnische overwegingen voordat 

u een beroep doet op de Rechtbank. De ervaring 

leert dat men (te) snel gerechtelijk gaat en zich 

niet goed laat informeren over de hoge kosten 

die daarmee gepaard gaan (het schrijven van 

processtukken/conclusies en het voeren van 

comparities). Als de Rechtbank vonnis wijst 

heeft u uw geld nog niet! In-Kas Mediation is 

gespecialiseerd in het oplossen van conflicten en 

bewaakt uw kosten.



Advocaat nodig?
In-Kas Intermediair adviseert u wanneer het 

verstandig is om een beroep te doen op een 

advocaat, uiteraard kunt u dit doen via de 

huisadvocaten van In-Kas Intermediair. Door de 

goede samenwerking zijn de tarieven goedkoper en 

de kosten transparant.

Incassobureau of gerechtsdeurwaarder?
Minnelijk tracht je te incasseren, dit is ook de weg 

die bewandeld moet worden om bij geen betaling 

vonnis te verkrijgen.  Bij In-Kas Intermediair is uw 

kostenrisico helder, alle tools zijn aanwezig om te 

incasseren. Een gerechtsdeurwaarderskantoor gaat 

over het algemeen (te) snel gerechtelijk omdat ze 

verdienen aan de executiemaatregelen(na) vonnis. 

In-Kas Intermediair bewaakt uw risico in de kosten 

maar speelt volledig in op uw behoeften en heeft 

een wederzijds belang. In-Kas Intermediair werkt 

samen met gerechtsdeurwaarderskantoren met 

een landelijke dekking waarin de mogelijk behoort 

tot kostenmaximalisatie.

Tot Slot
In-Kas Intermediair werkt landelijk en werkt 

vooruitstrevend. Wij beschikken over goede 

referenties en zijn trots op onze opdrachtgevers.  

U vraagt wij bedienen!

Contact
In-Kas Intermediair heeft meerdere kantoren. 

Het adres van het hoofdkantoor 

(tevens bezoekadres) is:

Prisma 100

3364 DJ Sliedrecht

Postadres 

In-Kas Intermediair

Postbus 6030

4000 HA Tiel

Telefoonnummer 085 - 273 58 33

Email info@in-kas-intermediair.nl 

Website www.in-kas-intermediair.nl




