
ZO KRIJG JE 
IEDERE 
FACTUUR 
SNEL 
BETAALD



Klanten die niet of te laat betalen. 
Bijna elke ondernemer krijgt er wel een 
keer mee te maken. Krijg meer grip op 
het betaalgedrag van je klanten. 
Met deze DAS in de pocket heb je alle 
onderdelen altijd bij de hand.

MMet dit pocketboekje voor op je 
mobiel heb altijd de stappen bij de 
hand waarmee je jouw facturen 
sneller betaald krijgt. En mocht het er 
echt op aankomen, dan sta hiermee 
een stuk sterker.

Klanten die niet of te laat betalen. 
Bijna elke ondernemer krijgt er wel een 
keer mee te maken. Krijg meer grip op 
het betaalgedrag van je klanten. 

Met deze DAS in de pocket heb je alle 
onderdelen altijd bij de hand.

DAS
IN DE
POCKET



Door het betaalgedrag vooraf te 
checken, kun je alvast een eerste 
schifting maken tussen betrouwbare 
klanten en potentiële wanbetalers. Bij 
klanten met een slechtere rating kun 
je vervolgens andere 
betaalafspraken maken, zoals deels 
vooruit bvooruit betalen. Zo voorkom je dat je 
(lang) achter je geld aan moet.

INZICHT IN 
BETAAL-
GEDRAG
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Een factuur snel betaald krijgen 
begint al vóór het uitvoeren van de 
opdracht. Maak tijdens het gesprek 
duidelijke afspraken over de 
betaaltermijn, zodat hierover geen 
misverstand kan ontstaan. Bevestig 
deze afspraak in een e-mail en stuur 
dan gelijdan gelijk je algemene voorwaarden 
mee.

ZET 
AFSPRAKEN 
OP PAPIER
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Op een factuur staan in ieder geval de 
volgende gegevens:

• NAW-gegevens van je klant
• Factuurdatum
• Factuurbedrag
• KvK-nummer
• Bankrekeningnummer
•• Duidelijke omschrijving van je
geleverde goederen of diensten.

Mocht het er op aankomen, dan 
kunnen onvolledige gegevens wel 
eens vervelend voor jou uitpakken. 
Alleen al vanwege de extra vertraging 
die dit oplevert.

MAAK EEN
DUIDELIJKE
FACTUUR
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Zodra de betaaltermijn verstreken is, 
wordt het tijd om in actie te komen. 
Stuur meteen een eerste herinnering. 
Voeg de oorspronkelijke factuur altijd 
toe en verzoek je klant vriendelijk de 
factuur te betalen. Vergeet de nieuwe 
uiterste betaaldatum niet. In deze 
fase ligt die meestalfase ligt die meestal tussen de 7 en 10 
dagen vanaf het moment van de 
herinnering.

STUUR EEN
HERINNERING
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Zie dit als optie, maar wel één die vaak 
erg effectief is. Bel de klant een paar 
dagen nadat de eerste herinnering is 
verstuurd. Vraag of hij de herinnering 
heeft ontvangen en of het gaat lukken 
het openstaande bedrag binnen de 
nieuwe gestelde betaaltermijn over 
te mate maken. 

BEL DE
FACTUUR
NA



Is er na de nieuwe betaaltermijn nog 
steeds niet betaald, dan is het tijd 
voor een aangetekende aanmaning. 
Bij particuliere klanten is zo’n formele 
aanmaning verplicht. 

DDe wet schrijft een nieuwe 
betaaltermijn voor van 14 dagen die 
ingaat op de dag nadat de brief bij de 
klant is bezorgd. Vermeld daarbij de 
hoogte van de incassokosten die je 
gaat rekenen als het geld na die 2 
weken nog niet is overgemaakt.

STUUR EEN
AANMANING 
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Nog steeds niet betaald? Verstuur 
dan een tweede aanmaning. Deze 
mag je beschouwen als een laatste 
waarschuwing waarmee de klant een 
incassoprocedure kan voorkomen. 
Verstuur ook deze brief bij voorkeur 
aangetekend.

TWEEDE
AANMANING 
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Kan je klant de factuur niet direct 
betalen? Tref dan een 
betalingsregeling. Zet deze afspraak 
altijd op papier inclusief een 
handtekening van de klant. Vermeld 
het openstaande bedrag inclusief 
rente, termijnbedragen, betaaldata en 
hehet rekeningnummer waarop het geld 
moet worden gestort. Kom je er 
samen niet uit? Schakel dan een 
incassobureau in.

TREF EEN
BETALINGS-
REGELING
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Ga naar DAS.nl 

•

https://www.das.nl/ondernemer

