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Abonnement op Foodbox 

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 op een foodbox met Italiaanse delicatessen. Elk kwartaal 

ontvangt hij thuis een foodbox. Op 12 januari 2017 ontvangt hij een rekening voor de maanden 

januari tot en met maart. Hij had tot 12 februari 2017 om deze rekening te betalen. Dit heeft hij niet 

gedaan. Volgens de overeenkomst die De Vries met de Foodtaste Foodboxen heeft, is hij na het 

verstrijken van die datum ‘in verzuim’.  

 

2 Opdracht 

Meneer de Vries heeft op 30 februari een betalingsherinnering (14-dagenbrief) gekregen van 

Foodtaste Foodboxen. Inmiddels is het 5 maanden later en is de vordering overgedragen aan 

Incassokantoor Incasi. Op 12 juli 2017 ontvangt De Vries een brief van Incassokantoor Incasi. Zoek 

de 3 fouten in deze brief. Let op: de brief van Foodtaste Foodboxen is ook meegeleverd, maar deze 

dient slechts als achtergrondinformatie (deel de brieven uit aan uw cursisten). 

 
  

https://www.acm.nl/incasso
https://www.acm.nl/incasso
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Incassokantoor Incasi 

Bachlaan 23 

2303 ZK Haarlem 

 

Lelystad, 12 juli 2017 

 

J. de Vries 

Lijsterstraat 67 

2201 MK Haarlem  

 

Betreft: Aanmaning factuur Foodtaste Foodboxen voor januari 2017 t/m maart 2017 

 

Geachte meneer De Vries, 

 

U heeft een abonnement bij Foodtaste Foodboxen B.V., waarbij u elk kwartaal een selectie aan 

producten uit een streek van Italië ontvangt. Uit onze administratie is gebleken dat u op 12 januari 

2017 een factuur heeft ontvangen voor het kwartaal januari 2017 t/m maart 2017. De betaling voor 

deze factuur is nog niet voldaan. U bent reeds voor deze factuur aangemaand.  

 

Factuurnummer Factuurdatum Voorschotnota 

12345 12 januari 2017  € 37,20 

 Aanmaningskosten 

Incassokosten 

 

Rente* 

Btw  

€ 17,50 

€ 22,50 

 

€   0,64 

€   8,40 

   

 Totaalbedrag € 86.24 

    

Indien u binnen 7 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd niet tot betaling van het 

openstaande bedrag ad € 86,24 overgaat, verhogen wij de vordering met € 22,50.  

 

Hoogachtend, 

Incassobureau Incasi 

 

*Jaarlijkse rente van 2% over een bedrag van 77,20.  
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Foodtaste Foodboxen B.V. 
Mozartstraat 398 
1869 GW Leiden 
 
Leiden, 30 februari 2017  
 
J. de Vries 
Lijsterstraat 67 
2201 MK Haarlem  
 
Betreft: aanmaning inzake factuur Foodtaste Foodboxen kwartaal januari 2017 - maart 2017 
 
 
Geachte meneer de Vries, 
 
Uit onze administratie is gebleken dat de volgende openstaande posten nog niet door u zijn 
voldaan, terwijl de betalingstermijn van 30 dagen reeds is verstreken: 
 
 
Factuurnummer Factuurdatum Factuurbedrag 

12345  12-01-2017 € 37,20 

  
 
Wij verzoeken u het openstaande bedrag ad € 37.20 te betalen binnen 14 dagen vanaf de dag 
nadat deze brief bij u bezorgd is. Indien u binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief 
bij u is bezorgd niet tot betaling van het openstaande bedrag overgaat, zijn wij genoodzaakt de 
vordering ter incassering uit handen te geven aan Incassokantoor Incasi te Lelystad. 
 
U bent dan € 40,- incassokosten verschuldigd conform de Wet op de IncassoKosten (WIK). 
Tevens maken wij alsdan aanspraak op de inmiddels vervallen rente en de nog in de toekomst 
te vervallen rente. 
 
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, 
 
Foodtaste Foodboxen B.V. 
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3 Wat is er fout in deze brief? 

 

Fout 1: onterecht btw in rekening gebracht 

Foodtaste Foodboxen BV is btw-plichtig. Daarom mag Incassokantoor Incasi geen btw over 

incassokosten berekenen. Deze kosten (€8,40) zijn onterecht in rekening gebracht. 

 

Fout 2: rente over het gehele bedrag in plaats van alleen over de hoofdsom 

Incassokantoor Incasi mag alleen rente rekenen over de hoofdsom over de termijn waarop meneer 

de Vries in verzuim is geweest. Incassokantoor Incasi mag geen rente rekenen over de 

incassokosten. Dat is in dit voorbeeld wel gebeurd. Het gaat in dit voorbeeld over een klein bedrag. 

Gaat het om hogere bedragen aan incassokosten en langere looptijden dat kan de rente aanzienlijk 

oplopen. 

 

Fout 3: onterecht dreigen met extra verhoging van incassokosten 

Incassobureau Incasi geeft aan de incassokosten nog eens te verhogen met €22,50 als meneer de 

Vries niet binnen de gestelde termijn betaalt. Dit mag niet. Bij een hoofdsom van € 37,20 zijn de 

maximale incassokosten die wettelijk mogen worden gerekend  € 40,-. Incassobureau Incasi heeft de 

maximale incassokosten al in rekening gebracht (€ 17,50 aanmaningskosten plus € 22,50 

incassokosten). Een verdere verhoging van de incassokosten mag niet. 

 

4 Wat kan De Vries doen? 

Meneer De Vries kan Incassokantoor Incasi een brief of e-mail sturen en laten weten dat er onterecht 

btw over de incassokosten is gerekend. En uitleggen waarom hij de btw niet betaalt. Daarnaast kan 

De Vries aangeven dat de rente niet juist is berekend. En vragen om een juiste berekening van de 

rente. Het is handig om hierbij ook te vragen om een rentestop totdat Incassokantoor Incasi heeft 

gereageerd.  

 

De 14-dagenbrief van Foodtaste Foodboxen was correct. Dus meneer de Vries is in ieder geval de 

hoofdsom (€37,20) en incassokosten (€ 17,50 plus € 22,50) verschuldigd. Dit bedrag moet hij zo snel 

mogelijk betalen. Maar De Vries kan aangeven dat de aangekondigde verhoging  incassokosten 

wettelijk niet is toegestaan. Omdat het bedrag aan incassokosten in dat geval boven het wettelijk 

maximum zou uitkomen. 

 

Meneer de Vries moet zijn betalingsbeslissing niet laten leiden door de onterechte dreiging met een 

verhoging. Maar hij moet wel betalen zodra dat kan. 

 

Kan De Vries niet betalen? Dan kan hij dit het beste aan Incassokantoor Incasso voorleggen en 

bespreken of een betalingsregeling mogelijk is. 

 

Toelichting: 

Btw 

Sommige sectoren en bedrijfsactiviteiten zijn vrijgesteld van btw. Geeft een ondernemer uit zo'n 

sector een vordering uit handen geeft aan een incassobureau? Dan mag het incassobureau 21% btw 

over de incassokosten rekenen. Op die manier wordt de schuldeiser gecompenseerd voor de btw die 

het incassobureau rekent, maar die hij niet kan aftrekken. Dit geldt niet wanneer de schuldeiser de 

vordering zelf int. 
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Niet btw-plichtig zijn bijvoorbeeld verhuurders, woningbouwverenigingen, medici/zorgverleners, 

banken, verzekeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, sportclubs, kansspelen en 

uitvaartondernemers.  

 

Rente 

Een schuldeiser kan rente rekenen over de hoofdsom over de termijn waarbinnen de schuldenaar in 

verzuim is geweest. De rente begint te lopen vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Er 

mag geen rente worden gerekend over de incassokosten. Na de periode van één jaar kan de 

verschuldigde rente over dat jaar worden opgeteld bij de hoofdsom. Vanaf dat moment wordt rente 

over de nieuwe hoofdsom worden gerekend (dus inclusief de rente over het eerste jaar). Er kan geen 

rente worden gerekend over delen van de hoofdsom die al zijn betaald, vanaf het moment van 

betaling. 

 

Drempelbedrag incassokosten 

Voor vorderingen waarbij de hoofdsom lager is dan € 267,- geldt een wettelijk vastgesteld 

drempelbedrag van  € 40,- aan incassokosten. De incassokosten worden direct opeisbaar na het 

verstrijken van de betalingstermijn uit de 14-dagenbrief, mits deze brief voldoet aan alle vereisten.  

 

Incassokosten worden in praktijk niet altijd incassokosten genoemd. Soms heten ze: 

aanmaningskosten, administratiekosten, dossierkosten etc. De ACM vindt dit onwenselijk maar het is 

wettelijk toegestaan. De regels over de maximale hoogte van de incassokosten gelden ongeacht de 

naamgeving van de kosten. Soms worden ook meerdere kostenposten met verschillende 

benamingen in rekening gebracht. Ook dat is toegestaan zolang die kosten bij elkaar opgeteld niet 

het maximum van de wettelijk toegestane incassokosten overstijgen. 

 


