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Sommatieservice

Het eenmalig versturen van een 
herinnering op briefpapier van In-

Kas Intermediair. Effectieve service, 
gericht op het voorkomen 

van incasso-trajecten

Debiteurenbeheer

Geef uw debiteuren-adminis-
tratie uit handen aan In-Kas 

Intermediair.
U kunt veel tijd besparen door 

ons in te zetten voor diverse uit-
voerende werkzaamheden. Uiter-

aard geheel naar uw wensen.

Minnelijke incasso

Binnen 30 dagen incasseren wij uw 
vordering zonder onnodige schade 

tussen u en de niet betalende klant / 
debiteur. Incasseren op

No Cure No Pay-basis is mogelijk.

Debiteurenbezoek

De debiteurenbezoeken van 
In-Kas Intermediair zijn uniek, 
effectief, kostenbesparend en 
voorkomen financieel risico. 

Maak gebruik van In-Kas debi-
teurenbezoek, voorkom incasso 
of dagvaarding en ontvang snel 

de betaling.

Gerechtelijke incasso

Mocht betaling in de minnelijke 
fase uitblijven, dan kunnen wij een 

dagvaarding opstellen. 
Wij begeleiden de gerechtelijke 

incasso-procedure tot en met het 
vonnis van de rechtbank.

Juridisch advies 
en dienstverlening

Het uitzoeken van vragen,  
processtukken en ad hoc vragen 

over advies en begeleiding 
worden door ons op professio-
nele wijze behandeld. Ook kunt 
u bij ons terecht voor zaken als 

Algemene Voorwaarden.

Executie vonnissen

Na het ontvangen van een vonnis 
biedt In-Kas Intermediair u de  

mogelijkheid, om dit vonnis voor 
u te executeren. Stapsgewijs en in 

losse opdracht beslagleggen,
In-Kas Intermediair draagt zorg voor 

incasseren!

Mediation

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, wat hoge kos-
ten met zich kan meebrengen.

Contributiebeheer

In-Kas Intermediair is gespeciali-
seerd in het oplossen van betalings-
problemen tussen sportverenigin-
gen/ sportscholen en leden. Ons 

doel: zorgen dat het geld binnen-
komt, terwijl u op 

sportieve voet met elkaar verder 
kunt.

Verhaals-en kredietrapportage

Het verkrijgen van kredietinfor-
matie is een onmisbaar onderdeel 

om te kunnen bepalen met wie 
u zaken gaat doen en wat de 

financiële positie is. Ook bij uw 
bestaande relaties kan het nuttig 
zijn om te beschikken over deze 

informatie.

Detachering

Het tijdelijk inhuren van specia-
listen ter ondersteuning bij uw 

debiteurenadministratie, behoort 
tot de vele mogelijkheden bij In-Kas 

Intermediair.

In-Kas Intermediair

en

In-Kas Consultancy

hebben u veel te bieden.
Laat ons u ondersteunen!

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.

In-Kas Intermediair is een zeer professionele en landelijk 
opererende organisatie op het gebied van fullservice 

creditmanagement. Wij hebben uitgebreide mogelijkheden 
voor het innen van uw openstaande facturen. Wij denken 

graag met u mee voor een oplossing op maat. Onder het 
motto van “Wij In-Kasseren waar anderen stoppen”, gaan 

wij voor u verder dan reguliere incasso-organisaties. 
Wij zijn een jonge organisatie die goed nadenkt over 

onze dienstverlening. In-Kas Intermediair noemt 
zichzelf daarom ook geen incassobureau, maar 

Intermediair! 

Onze doelstelling is om u te ontlasten en te 
fungeren als uw visitekaartje met als doel 

een lange samenwerking te creëren. Wij 
incasseren hierbij  96% van alle aan ons 
toevertrouwde vorderingen. Een track-
record waarop wij terecht trots mogen zijn.

Waarom zou een samenwerking met In-
Kas Intermediair voor u interessant kunnen 
zijn:
•	U heeft bij ons één vast contactpersoon;
•	  Wij werken voor u op een slagvaardige en 

transparante wijze;
•	 Wij hanteren een laagdrempelige, 

duidelijke maar ook flexibele kostenstructuur;

•	 Wij hanteren altijd een oplossingsgerechte werkwijze, 
waarin uw kostenrisico wordt bewaakt;

•	 Wij hebben mogelijkheden om kredietwaardigheid en 
verhaalbaarheid te toetsen;

•	 U heeft bij ons online inzage in uw dossier;
•	 Wij stellen zelf dagvaardingen voor u op;
•	 Wij behandelen alle zaken van A tot Z;
•	 Wij verdedigen uw zaak tot en met het vonnis;
•	 Wij treffen alle voorbereidingen en houden de regie bij het 

executeren van vonnissen.

Heeft u juridische ondersteuning nodig?
Heeft u juridische vraagstukken binnen uw organisatie, heeft u 
tijdelijke ondersteuning / procesbegeleiding nodig bij een juridisch 
probleem, dan kan In-Kas Consultancy u hierbij van dienst zijn! Wij 
gaan vertrouwelijk, professioneel en adequaat voor u aan de slag. 
In-Kas Consultancy wordt ingeschakeld voor advisering voor diverse 
rechtsgebieden, juridische vraagstukken, opstellen algemene 
voorwaarden / contracten, verdedigen / verweren (eenmalig) bij 
dagvaarding of onterechte beschuldigingen.

Heeft u als particulier juridische bijstand nodig? Bent u onterecht 
aangeschreven, bent u gesommeerd om te voldoen maar twijfelt 
u naar de rechtmatigheid? U kunt een beroep doen op onze 
dienstverlening.

Bent ook u benieuwd wat In-Kas Intermediair of In-Kas 
Consultancy voor u kan betekenen? Bel ons dan op het nummer 
085-2735833 of mail ons voor een vrijblijvende afspraak via  
info@in-kas-intermediair.nl.  

Wij zijn u graag van dienst! 


