
De Kluijver
Actief voor uw zaak



Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? 

Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in 

Alphen aan den Rijn is al vele jaren actief op het gebied 

van incassozaken en alles wat daarbij komt kijken. Als 

gerechtsdeurwaarders, juristen en incassospecialisten 

zetten we ons in om uw incasso tot een succesvol einde 

te brengen. Of u nu een bedrijf heeft, een vrij beroep 

uitoefent of verantwoordelijk bent voor voldoening van 

de openstaande vorderingen bij een woningcorporatie, 

(semi-) overheidsinstantie of een bank, De Kluijver staat 

altijd voor uw zaak. 

Uw zaak is onze zaak
Bij het innen van een vordering spelen vele factoren 

een rol. Hoe is uw verhouding tot degene waarvan u 

nog geld krijgt? Welke kosten zijn verantwoord om te 

maken in relatie tot het openstaande bedrag? Heeft 

het zin om de rechter in te schakelen? Allemaal vragen 

waar u mee te maken kunt krijgen. Vragen waarop 

wij duidelijke antwoorden geven. Daarom begint elke 

incasso met een gesprek tussen u en één van onze 

medewerkers. 

De Kluijver. Actief voor uw zaak

De Kluijver, what’s in a name
Al in de 16e eeuw treffen we het woord ’kluiver’ 

aan. En wel in de uitdrukking: de kluivers in 

huis krijgen. De betekenis: veroordeeld worden 

wegens wanbetaling. Volgens de etymologie is 

’kluiver’ dan ook een oud woord voor gerechts-

dienaar. Hoewel onbekend qua herkomst, kan 

de overeenkomst met de naam van ons kantoor 

geen toeval zijn.

De Kluijver, meer dan 200 jaar ervaring
Bij elkaar opgeteld heeft het team van De Kluijver ruim 

200 jaar ervaring. Van gerechtsdeurwaarders tot 

juristen en incassospecialisten: De Kluijver biedt u 

graag alle expertise die u nodig heeft. En meer. 

We zetten ons persoonlijk in voor een optimale dienst-

verlening, waarbij we de menselijke aspecten niet uit 

het oog verliezen. Tenslotte wilt u niet alleen uw geld 

binnenkrijgen maar ook uw relaties behouden.

De Kluijver, voor juridische dienstverleners
Als advocaat, notaris of op een andere manier actief als 

juridisch dienstverlener? De Kluijver biedt u dienstver-

lening op maat. U kunt ons inschakelen voor de redactie 

van exploten, alle ambtshandelingen en aanverwante 

opdrachten, zoals: 

• uitbrengen van betekeningen

• uitbrengen van dagvaardingen

• leggen van beslagen 

• doen van opzeggingen bij exploot

• uitbrengen van sommatie-exploten 

• opmaken van processen-verbaal van constatering



De Kluijver. De allround incassospecialist 

Stap 5
Wordt uw vordering door de rechter toegewezen, dan 

ontvangt uw debiteur van ons het vonnis met bevel 

om binnen twee dagen te betalen. Geeft uw debiteur 

daaraan geen gehoor, dan kunnen we overgaan tot 

tenuitvoerlegging, bijvoorbeeld door het leggen van 

een beslag.

De Kluijver, goed op de hoogte
Welke stappen we ook voor u ondernemen, we houden 

u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Bovendien adviseren we u op een heldere manier. 

Omdat de disciplines gerechtsdeurwaarder, jurist en 

incassospecialist in ons kantoor verenigd zijn, kunnen 

we precies afstemmen welke procedure in uw situatie 

het meeste succes oplevert.

U heeft een onbetaalde factuur. Herinneringen zijn ver-

stuurd. Zelfs de aanmaning is al een tijdje de deur uit. 

Maar er wordt niet betaald. Dus besluit u een incasso-

opdracht aan ons te geven. Maar hoe gaat dat precies? 

Hieronder staat in het kort wat de stappen zijn, wat er 

mogelijk is en welke informatie we van u vragen.

Stap 1
U geeft ons alle relevante informatie over uw vordering. 

Hoe meer we weten, des te beter we kunnen starten. 

Stap 2
Wij leggen een dossier aan en informeren zo nodig bij 

het handelsregister en/of het bevolkingsregister. 

Tegelijkertijd wordt een aanmaning aan uw debiteur 

gezonden. Dit is een schriftelijke sommatie om het 

verschuldigde bedrag binnen acht dagen inclusief de 

rente en invorderingskosten te voldoen.

Stap 3
Bij een normale gang van zaken wordt de reactie van de 

debiteur op de aanmaning afgewacht. Mocht die reactie 

binnen de gestelde termijn uitblijven, dan wordt de 

debiteur telefonisch benaderd. 

Stap 4
Wanneer uw debiteur binnen de gestelde termijn(en) 

de vordering inclusief rente en kosten aan ons voldoet, 

dan zorgen wij dat u snel uw geld krijgt. Betaalt uw 

debiteur niet maar zijn er wel verhaalsmogelijkheden 

bekend, dan kunnen wij in overleg met u een gerechte-

lijke procedure opstarten.

Dossier Online, 
up-to-date via internet
Dossier Online (DOL) is onze internetservice 

speciaal ontwikkeld om onze opdrachtgevers 

inzicht in hun zaak te geven. Dankzij DOL 

heeft u via internet op elk gewenst moment 

up-to-date inzage in uw opdracht(en). 



Vorderingen die ook na het inschakelen van een 

deurwaarder niet betaald zijn: vrijwel elke ondernemer 

heeft er mee te maken. Misschien heeft u uw verlies 

al genomen en de vordering afgeschreven. Toch is en 

blijft het geld waar u recht op heeft. De Kluijver helpt u 

graag om uw vorderingen alsnog betaald te krijgen; 

met herincasso! 

Wat is herincasso?
Herincasso is het opnieuw ter incasso geven van (oude) 

vorderingen. 

Herincasso, een tweede kans 
met De Kluijver
Als de schuldenaar toen niet kon betalen, betekent dat 

niet dat hij nu niet kan betalen. Zijn financiële situatie 

kan zo veranderd zijn dat hij uw vordering plus kosten 

nu wel kan voldoen. Een rechterlijke uitspraak heeft in 

beginsel een verjaringstermijn van twintig jaar. Oude 

zaken, zeker die waarin een vonnis aanwezig is, lenen 

zich dus uitstekend voor herincasso. Vooral nu de 

gerechtsdeurwaarder meer informatiebevoegdheden 

heeft.

Oude vorderingen toch betaald krijgen? 
Vergroot uw kans met herincasso!

Doe de herincasso-check
Kom met uw oude vorderingen naar De Kluijver. 

Wij beoordelen ze graag. U zult zien dat er in veel 

gevallen nog geld kan worden geïnd!

 

Aantrekkelijk herincassopakket
Maak nu tegen een interessant tarief kennis 

met het herincassopakket van De Kluijver. 

Voor slechts € 25,- per opdracht gaan we al 

voor u aan de slag.



U wilt een incasso-opdracht plaatsen, ons een aan-

maning laten versturen of u denkt aan een herincasso? 

Maak dan nu extra aantrekkelijk kennis met De Kluijver. 

Wij bieden u drie pakketten met korting of tegen een 

bijzonder interessant tarief. 

Introductiepakket: 
profiteer van 10% korting 
Bent u nog geen klant van ons, maar heeft u wel 

meerdere incasso’s? Als u voor ons kiest en u brengt 

in het eerste jaar vijf of meer zaken bij ons onder, dan 

ontvangt u bij de afrekening van de in dat eerste jaar 

aangebrachte zaken een korting van 10% op de aan u in 

rekening te brengen bedragen.

Aanmaningspakket: 
daadkracht voor slechts € 25,-
Heeft u een vordering van minder dan € 500,-, maar 

twijfelt u of het wel zin heeft om deze uit handen te 

geven? Kies dan het aanmaningspakket van De Kluijver. 

Wij verzorgen voor u een aanmaning en een verificatie 

van de adres- en/of handelsregistergegevens 

(GBA/KvK). Bovendien zenden wij een herinnering 

(aankondiging rechts- en/of executiemaatregelen) als 

op de aanmaning niet gereageerd wordt. De kosten 

voor dit pakket zijn slechts € 25,-. 

Besluit u dat er doorgegaan kan worden, dan gaan 

voor het vervolgtraject de scherpe tarieven van onze 

algemene voorwaarden gelden. In dat geval zal er geen 

verdere basisvergoeding aan u in rekening worden 

gebracht.

Drie pakketten die het u makkelijk maken

Herincassopakket: 
oude vorderingen zijn geld waard
Heeft u nog oude vorderingen op de plank liggen 

waarin weliswaar misschien een vonnis is gewezen, 

maar destijds verhaalsmogelijkheden ontbraken en 

weet u niet of het zinvol is daar nog wat mee te doen? 

Kies dan voor het herincassopakket van De Kluijver. 

Wij onderzoeken voor u of uw wederpartij thans wel 

verhaal biedt. De kosten voor dit pakket zijn slechts 

€ 25,-. Besluit u dat er doorgegaan kan worden, dan 

gaan voor het vervolgtraject de scherpe tarieven van 

onze algemene voorwaarden gelden. In dat geval zal er 

geen verdere basisvergoeding aan u in rekening worden 

gebracht.

Informatie en voorwaarden
Wilt u meer informatie over de pakketten? 

Kijkt u dan op onze website of neem vrijblijvend 

contact met ons op. Per incasso is één pakket 

mogelijk.



Bezoekadres:

Henry Dunantweg 38

2402 NR Alphen aan den Rijn

Correspondentieadres:

Postbus 80

2400 AB Alphen aan den Rijn

E-mail: info@dekluijver.nl

Internet: www.dekluijver.nl

Telefoon algemeen: (0172) 42 03 00

Telefoon bankafdeling: (0172) 42 28 00

Telefax: (0172) 42 28 02




