Modelbrief bezwaar hoogte vordering en incassokosten
Met deze voorbeeldbrief kunt u aan een incassobureau melden dat de door haar beschreven
vordering en incassokosten onjuist zijn.
* Lees de brief rustig door en controleer of het de juiste brief voor uw situatie is.
* Vul alle ontbrekende gegevens in. Deze zijn tussen haken en met gele markering aangegeven.
* Pas de inhoud van de brief aan uw eigen situatie aan.
* Voeg eventueel informatie toe die u belangrijk vindt.
* Onderteken de brief.
* Stuur kopieën van bewijsstukken mee, die u in de brief noemt.
* verstuur de brief aangetekend met bericht van ontvangt en per gewone post
Let op: Mindercasso kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het zelf
aanvullen van deze modelbrief. Deze brief geldt enkel als hulpmiddel en het is altijd aan te raden
om advies te vragen van een advocaat. Veel sociale advocatenkantoren hebben daarvoor een gratis
inloopspreekuur waarin u uw incasso vragen kunt bespreken.

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST ALSMEDE PER GEWONE POST
Aan:
[naam geadresseerde]
[adres]
[postcode en woonplaats]
Tevens per e-mail: [vul hier het emailadres in waarnaar u kunt mailen]
Betreft: [vul hier het kenmerk in van de geadresseerde]
Onderwerp: bezwaar hoogte vordering en incassokosten
[woonplaats, datum]
Geachte heer [naam geadresseerde], mevrouw [naam geadresseerde],
Uw brief van [datum van de brief die u hebt ontvangen invullen] heb ik in goede orde ontvangen.
U geeft in voormelde brief aan dat u namens uw cliënte [vul hier de naam van de schuldeiser in],
een vordering op mij heeft ter hoogte van EUR [vul hier het bedrag van de vordering in].
[optie 1 – vordering was niet bij u bekend] Daarnaast brengt u mij incassokosten in rekening. Ik
vraag u naar de berekening hiervan, nu ik van mening ben dat ik deze niet verschuldigd ben. Dit is
namelijk voor het eerst dat ik op de hoogte ben van de vordering. Eerdere brieven zijn mij nooit
gestuurd. Incassokosten mogen daarom niet berekend worden en dus verzoek ik u mij een nieuw
overzicht te sturen waaruit de incassokosten zijn verwijderd.
[optie 2 – u heeft een deel van de vordering al voldaan] Daarnaast heb ik een deel van de
hoofdsom al betaald. Ik verzoek u daarom alle gevorderde bedragen te specificeren.
[optie 3 – de hoofdsom bevat extra kosten] Daarnaast zijn de berekende incassokosten verkeerd
berekend en lijkt het alsof de hoofdsom ook aanvullende kosten bevat. Ik verzoek u daarom alle
gevorderde bedragen te specificeren.
Tot er overeenstemming is bereikt over de hoogte van het verschuldigde bedrag, verzoek ik u geen
kostenverhogende (invorderings-) maatregelen te nemen. Nu ik (een deel van) de vordering
betwist, hebben verdere maatregelen geen zin.
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Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, stuur ik u deze brief zowel per gewone post als
per aangetekende post.
Met vriendelijke groet,
[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[onderteken de brief]
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