
 

1. Voorbeeldbrief herinnering 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij controle van onze administratie en ondanks het verstrijken van de gebruikelijke betalingstermijn 

mochten wij nog geen betaling ontvangen van factuur ....... d.d........, met een bedrag van €......... 

Mogelijk heeft u bovenstaande factuur over het hoofd gezien. Wij vragen u alsnog genoemd bedrag 

binnen 14 dagen na heden te voldoen door overmaking op een van de onderstaande rekeningnummers. 

Indien u vragen heeft over de vordering vernemen wij die graag. 

Mocht dit schrijven uw betaling hebben doorkruist, dan kunt u deze herinnering als niet verzonden 

beschouwen. 

Hoogachtend, 

 

2. Voorbeeldbrief aanmaning 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij controle van onze administratie en ondanks het verstrijken van de gebruikelijke betalingstermijn 

mochten wij nog geen betaling ontvangen van factuur …….. d.d. ………., met een bedrag van € ……….. 

Wij vragen u alsnog genoemd bedrag binnen 7 dagen na heden te voldoen door overmaking op een van 

de onderstaande rekeningnummers. Als u aan deze sommatie niet (tijdig) voldoet, dan bent u in verzuim. 

Indien u vragen heeft over de vordering vernemen wij die graag. 

Als u al betaald heeft, dan kunt u deze brief als niet verstuurd beschouwen. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 



3. Voorbeeldbrief “14-dagen brief” zonder btw  

(Indien u BTW plichtig bent, gebruikt u deze brief. U kunt de BTW wel terugvorderen.) 

Geachte heer/mevrouw, 

Eerder verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze 

factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim. 

Factuurnummer(s): ………… d.d. ………..  € …… 

Wij verzoeken u om bovenstaand bedrag uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen. De termijn van 14 dagen 

gaat in vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.  

Als u aan bovenstaande sommatie niet (tijdig) voldoet, zullen wij de vordering ter incasso uit handen 

moeten geven aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen te Den Helder. De Wet 
bepaalt dat in dat geval, naast de wettelijke en/of contractuele rente, buitengerechtelijke incassokosten 

bij u in rekening mogen worden gebracht. 

De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten bedraagt €….. 

Indien u vragen heeft over de vordering vernemen wij die graag. 

Hoogachtend, 

4. Voorbeeldbrief “14-dagen brief” met btw 

(Indien u niet BTW plichtig bent, gebruikt u deze brief. U kunt de BTW niet terugvorderen.) 

Geachte heer/mevrouw, 

Eerder verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze 

factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim. 

Factuurnummer(s): ………… d.d. ………..  € …… 

Wij verzoeken u om bovenstaand bedrag uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen. De termijn van 14 dagen 

gaat in vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.  

Als u aan bovenstaande sommatie niet (tijdig) voldoet, zullen wij de vordering ter incasso uit handen 

moeten geven aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen te Den Helder. De Wet 

bepaalt dat in dat geval, naast de wettelijke en/of contractuele rente, buitengerechtelijke incassokosten 

bij u in rekening mogen worden gebracht. 

De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten bedraagt €….. 

Wij kunnen de btw over voornoemd bedrag niet verrekenen. Dit houdt in dat, als wij de incasso van deze 

vordering uit handen moeten geven, voormeld bedrag wordt verhoogd met een percentage dat gelijk 

staat aan de te berekenen btw. Het bedrag aan btw bedraagt € …… 

Indien u vragen heeft over de vordering vernemen wij die graag. 

 

Hoogachtend,  

 
 


