
‘Uw incassopartner 
bij faillissement’

Faillissementsincasso, 
 uw zaak, onze zorg 



Als curator behartigt u de belangen van de 

failliete boedel. U brengt het vermogen en de 

schulden in kaart. Hierbij zult u vaak 

geconfronteerd worden met nog openstaande 

vorderingen van de gefailleerde onderneming. 

Het incasseren van deze vorderingen is  

een vaak tijdrovende klus. En uw tijd als  

curator is beperkt.

Inning openstaande debiteuren
Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer 
Schutte & Musen (VS&M) is al meer dan 
vijftig jaar actief in de incassobranche. Als 
geen ander weten wij op welke wijze snel 
en op een maatschappelijk verantwoorde 
manier kan worden geïncasseerd.

Bij ons is incasseren maatwerk. 
Vriendelijk als het kan en dwingend als 
de omstandigheden daar om vragen. Maar 
altijd met het recht aan onze kant!

Door het uitbesteden van de incasso van 
openstaande debiteuren aan VS&M – veelal 
op basis van no cure no pay – houdt u als 
curator tijd over voor andere aspecten 
in het faillissement.



Onze incasso-aanpak bij faillissement
Zodra u als curator inzicht heeft in de debiteurenportefeuille van de failliet, 
zendt u ons een opgave van de openstaande facturen. Aanlevering kan op 
vele manieren, traditioneel via e-mail of post, of online via onze ‘opdracht-
online-module’.

VS&M neemt veelal dezelfde dag de invordering 
ter hand. Uw opdracht wordt bevestigd, 
verhaalsmogelijkheden worden onderzocht 
en de schuldenaar wordt aangeschreven. 
Betalingsregelingen worden getroffen en een 
eventueel verweer van de schuldenaar wordt 
beoordeeld en met u besproken. Ons team van 
incassospecialisten weet hoe de hazen lopen en 
incasseert snel, daadkrachtig en transparant.

Over de voortgang van de vordering wordt u als curator volledig op de 
hoogte gehouden. Dit kan middels het verstrekken van rapportages en/of 
via onze ‘dossier-online-module’.  U volgt hier ‘real-time’ de voortgang in 
het dossier en kunt direct reageren op onze acties. De inlogcodes worden 
bij de opdrachtbevestiging verstrekt.



Invordering in minnelijke fase
In deze fase tracht VS&M de openstaande vordering snel te incasseren, 
regelingen te treffen of de zaak af te doen tegen finale kwijting. 
Vanzelfsprekend altijd in overleg met u als curator. 

Mochten wij niet het gewenste resultaat bereiken, 
dan gaan we over naar de volgende fase van 
invordering. Altijd in overleg met u en met een 
onderbouwd verhaalbaarheidsadvies. Het Digitaal 
Beslag Register wordt hierbij bevraagd.

Invordering in gerechtelijke fase
Ook in deze fase kan VS&M u als curator ontlasten 
met onze dienstverlening. Wij stellen in deze fase  
de dagvaarding op. Na uw akkoord brengen wij de 
dagvaarding uit, verzorgen wij de roladministratie en bij verweer voeren 
onze juristen desgewenst de procedure. Eén en ander altijd in overleg 
met u, als curator. Na vonniswijzing pakt VS&M de executie van het 
vonnis op. 



Tarieven
De kosten voor de incassodienst bij faillissement zijn afhankelijk van de 
fase waarin de zaak zich bevindt.  In de minnelijke fase werkt VS&M 
op basis van no cure no pay. Slechts indien wij de vordering hebben 
geïncasseerd berekenen wij de kosten conform het tarief van het besluit 
buitengerechtelijke kosten van art. 6:96 BW.

In de gerechtelijke fase berekenen wij het 
griffierecht, ambtelijke kosten en processalaris. 
Deze kosten trachten wij vanzelfsprekend te 
incasseren bij de schuldenaar. Incassokosten 
worden slechts berekend, indien er door VS&M is 
geïncasseerd.

Overige diensten
Ook bij het in kaart brengen van aanwezige activa 
zoals inventaris en voorraden kan VS&M  u als curator van dienst zijn. 
Overige wensen om tot een snelle afwikkeling van het faillissement te 
komen zijn uiteraard bespreekbaar. Maatwerk is onze kracht!
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