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Aanmaningen van M&TM Magazine en Jurista Incasso 

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 tijdschrift van M&MT Magazine. Hij ontvangt 

daarvoor maandelijks een rekening. En deze rekening moet hij steeds voor de 3
e
 van de maand 

betalen. De rekeningen van december 2016 en januari 2017 heeft meneer De Vries niet betaald.  

  

2 Opdracht 

De Vries heeft op 15 januari 2017 een 14-dagenbrief van M&TM Magazine ontvangen. Nu ontvangt 

hij op 25 maart 2017 een brief van Jurista Incasso waarin hij verzocht wordt te betalen.  

Zoek de 2 fouten in de brief van Jurista Incasso. Let op: de brief van M&TM Magazine is ook 

meegeleverd, maar deze dient slechts als achtergrondinfo (deel de brieven uit aan uw cursisten). 

 

https://www.acm.nl/incasso
https://www.acm.nl/incasso
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Jurista Incasso 

Bachlaan 23 

2303 ZK Haarlem 

 

Lelystad, 25 maart 2017 

 

J. de Vries 

Lijsterstraat 67 

2201 MK Haarlem  

 

Betreft: Tweede aanmaning inzake M&TM Magazine 

 

Geachte meneer De Vries, 

 

Uit onze administratie is gebleken dat de volgende openstaande posten nog niet door u zijn voldaan, 

terwijl de betalingstermijn reeds is verstreken. 

 
Facturen:  € 196,20 
Incassokosten:  €   40,00 
 
Totaal:  € 236,20 

 

Wij sommeren u binnen 3 dagen het openstaande bedrag ad € 236,20 te betalen. Doet u dat niet dan 

zijn wij genoodzaakt u te dagvaarden. Wij zien dan geen andere mogelijkheid dan om beslag te 

leggen op uw eigendommen. 

 
Hoogachtend, 
 
Jurista Incasso 
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M&TM Magazine 

Bachlaan 23 

2303 ZK Haarlem 

 

Lelystad, 15 januari 2017 

 

J. de Vries 

Lijsterstraat 67 

2201 MK Haarlem  

 

Betreft: Aanmaning inzake M&TM Magazine 

 

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 Factuurbedrag 

12345 
23456 
 
Totaal: 
 

03-12-2016 
03-01-2017 

€ 78,10 
€ 78,10 
 
€156,20 
 

 

Wij verzoeken u het openstaande bedrag te betalen, binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief 
bij u is bezorgd. Indien u niet overgaat tot betaling, zijn wij genoodzaakt de vordering ter incassering 
uit handen te geven aan Jurista Incasso te Lelystad. En tevens € 40,- incassokosten in rekening te 
brengen. Het bedrag loopt dan op tot € 196,20. 
 
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, 
 
M&TM Magazine 
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3 Wat is er fout in deze brief? 

 

Fout 1: dubbele incassokosten 

De 14-dagenbrief van M&TM Magazine was correct. Dus meneer de Vries is wel incassokosten 

verschuldigd. Maar de brief van Jurista Incasso bevat dubbele incassokosten. En dat klopt niet. 

Jurista Incasso rekent als volgt: 

 

de hoofdsom uit de 14-dagenbrief van M&TM Magazine    € 156,20 

de (aangekondigde) incassokosten uit de 14-dagenbrief van M&TM Magazine  €   40 

 incassokosten over de nieuwe hoofdsom     €   40 

Totaal:          € 236,20 

 

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

van  € 40,- aan incassokosten. In de brief van Jurista Incasso worden de incassokosten twee maal 

in rekening gebracht. Daardoor wordt het wettelijk vastgestelde bedrag overschreden. Dit is in 

strijd met de wet. In dit geval mag Jurista Incasso slechts één maal € 40,- in rekening brengen. 

Het juiste totaal bedrag moet zijn: € 196,20. 

 

Fout 2: dreigen met dagvaarding en beslaglegging 

Jurista Incasso is een incassobureau. En incassobureaus mogen niet dreigen met 

(rechts)maatregelen waarvoor zij volgends de wet geen bevoegdheid hebben. Een incassobureau 

mag zelf geen dagvaardingen uitbrengen of beslag leggen op eigendommen. Dat mag alleen een 

deurwaarder. En om beslag te kunnen leggen op eigendommen heeft de deurwaarder eerst een 

uitspraak van een rechter nodig.  

 

4 Wat kan De Vries doen? 

Meneer De Vries kan Jurista Incasso een brief of e-mail sturen en laten weten dat het totaal aan 

incassokosten niet juist is. Hij moet aangeven dat Jurista Incasso slechts één maal € 40,- in rekening 

mag brengen. Het juiste bedrag is dus € 196,20. Dit bedrag moet De Vries zo snel mogelijk betalen.  

 

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

betalingsregeling mogelijk is. 

 

Toelichting: 

Dubbele incassokosten 

Het komt voor dat een vordering dubbele incassokosten bevat. Dubbele incassokosten kunnen 

ontstaan wanneer de oorspronkelijke schuldeiser al heeft aangemaand en vervolgens de inning van 

de vordering aan een incassobureau overdraagt. Als het incassobureau het totaalbedrag van die 

vordering ten onrechte als de hoofdsom beschouwt en opnieuw daarover incassokosten rekent, dan 

zijn die kosten onterecht in rekening gebracht.  

 

Dreigen met beslag leggen  

Incassobureaus mogen aandringen op betaling door meerdere malen op verschillende manieren 

contact met een schuldenaar te zoeken. Er zijn ook zaken die duidelijk niet mogen. Een 

incassobureau mag een schuldenaar niet: 

 ’s nachts of onredelijk vaak bellen; 

 zonder toestemming de werkgever van de schuldenaar benaderen; 

 bedreigen of agressief benaderen; 

 gevolgen voorspiegelen die het niet kan waarmaken. Of gevolgen voorspiegelen die het niet van 

plan is om ook echt waar te maken; 
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 vertellen dat alle kosten van een vervolgtraject voor rekening van de schuldenaar zijn, wanneer 

dat niet zonder meer zo is; 

 laten geloven dat de schuldenaar al in een deurwaarderstraject zit, terwijl dat niet zo is. Het 

incassobureau mag zich ook niet voordoen als deurwaarder. 

Dit overzicht is niet volledig. Het zijn slechts een aantal voorbeelden. Er kunnen meer situaties zijn 

waarin een incassobureau zich niet correct gedraagt 

 


