
De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau 

heeft jarenlange ervaring met incassozaken in de 

autobranche. Of het nu gaat om onbetaalde  

facturen naar aanleiding van een reparatie, een 

onderhoudsbeurt of een APK-keuring, wij  

weten er raad mee. Zelfs oude openstaande 

posten (maximaal vijf jaar geleden) kunnen wij in 

behandeling nemen. Wij begeleiden uw  

incassozaak van de sommatiefase tot en met het 

executietraject. 
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De Laat Gerechtsdeurwaarders 
Nieuwsbrief 

Opkopen van auto’s 

Een van de mogelijkheden die een deurwaarder heeft om een vordering betaald te krijgen, is het in 

beslag nemen van auto’s en andere voertuigen. Deze voertuigen worden per openbare veiling ver-

kocht. Indien u interesse heeft in het opkopen van auto’s, kunnen wij uw gegevens opnemen in ons 

bestand. Zodra er een auto verkocht wordt, ontvangt u van ons bericht. U kunt ons bellen of mailen 

voor meer informatie. 

Sommatiepakketten 
 
Speciaal voor vorderingen met een belang tot  

€ 250,00 biedt De Laat Gerechtsdeurwaarders & 

Incassobureau een viertal sommatiepakketten*. 

Door te kiezen voor een van deze pakketten 

heeft u vooraf duidelijkheid over wat u van ons 

mag verwachten. Daarnaast blijven de kosten 

beperkt in het geval uw debiteur niet tot  

betaling over gaat. Is uw openstaande post hoger 

dan € 250,00? Dankzij ons maatwerk kunnen wij u 

altijd een passende aanpak bieden. 

*Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen of op onze website kijken. 

Pre-incasso 
 
Soms heeft een incassotraject (nog) niet de voorkeur. Bijvoorbeeld wanneer u een goede  

verstandhouding met uw klant wilt behouden. Ook kan er een meningsverschil bestaan omtrent de  

openstaande post. De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau biedt in dergelijke gevallen  

verschillende oplossingen. Diverse vormen van debiteurenbeheer behoren tot de mogelijkheden. 

Daarnaast kunnen wij het versturen van de wettelijk verplichte veertiendagenbrief voor u verzorgen. 

Onze medewerkers beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden om een bemiddelend 

gesprek tussen u en uw klant te begeleiden. 

Afmelden 
Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs? U kunt zich eenvoudig afmelden door deze e-mail te  

beantwoorden. U zult hierna geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen. 

De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau 

Prof. Lorentzweg 12 

5144 NP  Waalwijk 

Tel. 0416-561400 

E-mail: info@de-laat-waalwijk.nl 

Website: www.de-laat-waalwijk.nl 

 


