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Sportschool Runfitnezz maant meneer De Vries aan 

Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met de Toolkit incasso voor 

(schuld)hulpverleners. Aan de hand van vijf incassobrieven uit de praktijk leren ze de toolkit 

gebruiken. Ze leren snel te checken of een ondernemer of incassobureau de regels overtreedt. En 

wat hun cliënt kan doen om zijn of haar recht te halen. 

 

1 Achtergrond 

Meneer De Vries heeft een abonnement bij Sportschool Runfitnezz. In november en december 2016 

heeft Runfitnezz tevergeefs geprobeerd de maandelijkse betaling via een automatische incasso te 

incasseren. Het geld had vóór de 1e van de volgende maand op de rekening van Runfitnezz moeten 

staan. Volgens de overeenkomst die De Vries met de sportschool heeft, is hij na het verstrijken van 

die datum ‘in verzuim’.  

 

2 Opdracht 

 
De Vries heeft op 13 februari 2017 bijgevoegde brief gekregen van Sportschool Runfitnezz. Het is de 

eerste betalingsherinnering die hij van het bedrijf ontvangt. Zoek de drie fouten in deze brief (deel de 

brief uit aan uw cursisten). 

 
  

https://www.acm.nl/incasso
https://www.acm.nl/incasso
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Sportschool Runfitnezz 

Bachlaan 23 

2303 ZK Haarlem 

 

Haarlem, 10 februari 2017 

 

J. de Vries 

Lijsterstraat 67 

2201 MK Haarlem  

 

Betreft: Aanmaning betalingsachterstand november en december 2016  

 

Geachte meneer De Vries, 

Uit onze administratie blijkt dat de volgende openstaande posten nog niet door u zijn voldaan, terwijl 

de betalingstermijn reeds is verstreken: 

 

Factuurnummer Factuurdatum Voorschotnota 

12345 1-11-2016       37,20 

 Aanmaningskosten      40,00 

23456 

 

1-12-2016 

Aanmaningskosten 

     37,20 

     40,00 

 

Totaal 

 

 

 

€ 154,40 

   

Wij verzoeken u binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief tot betaling van het openstaande 

bedrag ad € 154,40 over te gaan. Mocht uw betaling deze brief gekruist hebben, dan kunt u deze 

aanmaning als niet verzonden beschouwen. 

 

In afwachting en onder voorbehoud van alle rechten. 

 

Hoogachtend, 

Sportschool Runfitnezz 
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3 Wat is er fout in deze brief? 

 

Fout 1: betalingstermijn te kort 

In deze brief staat dat meneer De Vries binnen 7 dagen na dagtekening van de brief moet betalen. 

Dat zou zijn op 17 februari 2017. Dit is in strijd met de wet. 

 

Omdat het hier de 14-dagen brief betreft, moet Runfitnezz De Vries minimaal 14 dagen tijd geven om 

te betalen. Die 14 dagen gaan pas in op de dag nadat De Vries deze brief van Runfitnezz ontvangt. 

Dit is een verplichte betalingsherinnering die aan bepaalde wettelijke eisen moet voldoen. De brief 

van Runfitnezz voldoet niet aan deze eisen. Voorlopig kan Runfitnezz daarom geen incassokosten in 

rekening brengen of dreigen met korte betalingstermijnen. Eerst zal Runfitnezz een correcte 14-

dagenbrief moeten sturen. 

 

Fout 2: incassokosten te vroeg in rekening gebracht 

Runfitnezz brengt al incassokosten in rekening alsof ze opeisbaar zijn. Maar dat mag Runfitnezz pas 

nadat het een correcte 14-dagenbrief aan De Vries heeft gestuurd en de betalingstermijn daarvan is 

verstreken. Runfitnezz heeft zo’n brief nog niet verstuurd. 

 

Fout 3: meer dan eenmaal incassokosten rekenen 

Runfitnezz berekent tweemaal incassokosten. Terwijl het bedrijf voor het eerste termijnbedrag nog  

geen wettelijk correcte betalingsherinnering – de zogenaamde 14-dagenbrief – heeft gestuurd. Dat is 

in strijd met de wet.  

 

Een incassobureau of ondernemer mag alleen incassokosten over twee of meer aparte 

‘hoofdsommen’ rekenen als hij voor een eerdere hoofdsom al eerder een 14-dagenbrief had 

verstuurd. Runfitnezz heeft dit niet gedaan. Daarom mag het alleen over het totaal van de 

openstaande hoofdsommen incassokosten rekenen. Zeker bij kleine vorderingen zoals in dit 

voorbeeld maakt dat een groot verschil.  

 

De optelsom van de hoofdsommen is € 74,40. Dat betekent dat Runfitnezz slechts € 40,- 

incassokosten mag rekenen in plaats van € 80,-. Maar die kosten mag Runfitnezz pas in rekening 

brengen als het een correcte 14-dagenbrief aan meneer De Vries heeft gestuurd, en meneer De 

Vries die 15 dagen na ontvangst van die brief nog niet heeft betaald. 

 

4 Wat kan De Vries doen? 

Meneer De Vries kan Runfitnezz een email sturen waarin hij protesteert tegen de onwettige 

aanmaning en weigert de incassokosten te betalen. Als de hoofdsommen terecht zijn, kan hij die het 

beste zo snel mogelijk betalen. Doet hij dit niet? En krijgt hij een correcte 14-dagenbrief van 

Runfitnezz? Dan moet hij die binnen 15 dagen betalen, anders zal hij ook € 40 incassokosten 

verschuldigd zijn.  

Kan hij niet betalen? Dan kan hij dit het beste aan Runfitnezz voorleggen en bespreken of een 

betalingsregeling mogelijk is. 

 

Toelichting 

Ondernemers en incassobureaus mogen pas incassokosten rekenen nadat zij een consument met 
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een betalingsachterstand daarvoor hebben gewaarschuwd. Die waarschuwing moet schriftelijk in de 

vorm van een zogenaamde 14-dagenbrief. In die brief moet staan dat de consument nog 14 dagen 

de tijd krijgt om zonder bijkomende kosten te betalen. De 14 dagen gaan in op de dag nadat de 

consument de 14-dagenbrief ontvangt. Ook moet in de brief staan hoeveel de incassokosten zullen 

bedragen als de consument later betaalt. Deze incassokosten mogen het wettelijk maximum niet 

overstijgen.  

 

Zolang u geen correcte 14-dagenbrief hebt ontvangen en de betalingstermijn daarvan niet is 

verstreken, bent u dus geen incassokosten verschuldigd. 

 

Extra vragen 

Vraag 1: 

Runfitnezz reageert op de email van De Vries. Het bedrijf zegt dat De Vries 7 dagen extra krijgt om 

te betalen, zonder bijkomende kosten. Mag dit? 

 

Antwoord:  

Nee. Runfitnezz moet een correcte 14-dagenbrief sturen. De Vries heeft vanaf de dag na ontvangst 

14 dagen tijd om alsnog te betalen zonder incassokosten verschuldigd te zijn. 

 

Vraag 2:  

Runfitnezz zegt al eerder een 14-dagenbrief aan De Vries te hebben gestuurd. Maar weigert De 

Vries daarvan bewijs te geven. Het bedrijf zegt dat De Vries er verantwoordelijk voor is dat zijn 

administratie op orde is. De Vries heeft geen brief gezien. De Vries zou alsnog snel moeten betalen, 

inclusief de incassokosten. Klopt dit? 

 

Antwoord: 

Nee. De bewijslast dat de 14-dagenbrief is verstuurd ligt bij de ondernemer of het incassobureau. In 

dit geval dus bij Runfitnezz. Heeft Runfitnezz de brief niet aangetekend gestuurd? Of kan het bedrijf 

niet op een andere manier aantonen dat De Vries de brief heeft ontvangen? Dan zal het opnieuw 

een 14-dagenbrief moeten sturen. 

 

 




