
Slechts € 1,-  per vorderingInclusief alle extra’s

Maatwerk in debiteurenbeheer
Samen met de sportbonden hebben we een brede 
oplossing voor uw debiteurenbeheer ontwikkeld 
waarmee we snel, efficiënt en met de juiste ‘tone of 
voice’ contributie gelden, sponsorgelden en andere 
facturen incasseren. Verder bieden we u meer inzicht  
in de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van  
uw leden en hebt u de mogelijkheid deze inzichten 
anoniem te vergelijken met die van andere  
sportverenigingen.
 

• Automatische incasso
• Melding niet uitgevoerde  

of teruggeboekte incasso
• Geautomatiseerde belacties
• Juiste ‘tone of voice’
• Betalingsherinnering  

inclusief iDEAL-link

• Gepersonaliseerde  
incasso op basis van data

• Digitale aanmaning
• E-mail met iDEAL-link
• Inzet sms en belmachine

• Gebruik van unieke  
database

• Inzicht in kredietwaardig-
heid en betaalgedrag

• Benchmark-mogelijkheid
• Kredietrisico’s beter 

inschatten

Debiteurenbeheer

Incasso 

Financieel inzicht 
in ledenbestand 

• Scherpe prijs door collectieve inkoop door 
 uw sportbond.
• Maatwerk voor uw sportvereniging.
• Inzicht in uw ledenbestand en betaalgedrag.
• Vriendelijk en professioneel debiteurenbeheer,  

met aandacht voor behoud van leden.
• U bespaart tijd en het levert u geld op.

Uw voordelen op een rij

Debiteuren beheer voor 
uw sportvereniging

DAS voor de Sport

Voor veel sportverenigingen is het een 
uitdaging om financieel gezond te blijven.  
De gemeente trekt zich steeds meer terug, 
ledenaantallen nemen af en kosten stijgen. 
Veel clubs zijn hierdoor niet in staat te  
sparen voor toekomstige investeringen.  
Of teren zelfs in op de nog aanwezige liquide 
middelen. Als geïnvesteerd moet worden in 
bijvoorbeeld het clubgebouw of de velden, 
komen veel verenigingen in de problemen.



DAS voor de Sport
Al ruim 50 jaar maakt DAS het recht toegankelijk 
voor iedereen. Sinds 2006 hebben we onze 
dienstverlening verbreed met creditmanage-
mentactiviteiten. In 2016 heeft DAS de samen-
werking met 12 sportbonden opgestart om 
maatwerk dienstverlening te ontwikkelen voor 
sportbonden en sportverenigingen. Inmiddels 
sluiten steeds meer sportbonden zich aan om 
kennis te delen, maar ook om te profiteren van 
de collectieve inkoop op het gebied van juridisch 
advies en creditmanagementoplossingen van 
DAS voor de Sport.

Aantal vorderingen
DAS Creditmanagement behandelde 
in 2016 2 miljoen vorderingen.

Van schulden naar kansen
Incasso is geen kwestie van streng standaard-
procedures volgen. Het gaat vooral om respect 
en inlevingsvermogen, eerlijkheid en duidelijk-
heid. We behandelen uw leden precies zoals wij 
behandeld zouden willen worden, daar komt het 
op neer. We hebben daarom als ketenpartner  
het Ethisch Manifest van de landelijke coalitie 
‘Van Schulden naar Kansen’ ondertekend.

Nader kennismaken
 Bel met accountmanager Luuk Stroot: 06 55490727

 Mail naar incasso.sport@das.nl

 Kijk op www.das.nl/sport

U kunt aan de tekst van deze flyer geen rechten ontlenen. De tekst van de voorwaarden die van toepassing zijn, is leidend.

DAS is ISO 9001-2008 gecertificeerd, lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en voert het incassokeurmerk 
voor de privaatrechtelijke incassering van vorderingen.
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ISO 9001

Marktleider in Nederland
Als marktleider in Nederland 
biedt DAS als enige bedrijf 
vrijwel alle creditmanagement-
oplossingen onder één dak. We 
bieden u de vereiste continuïteit 
voor de lange termijn.

2.000.000


