Modelbrief verzoek betalingsregeling
Met deze voorbeeldbrief kunt u aan een incassobureau verzoeken om een betalingsregeling voor
een openstaande vordering.
* 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: verzoek / voorstel voor betalingsregeling vordering
[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 cliënte [vul hier de naam van de schuldeiser in] een
vordering op mij heeft van EUR [vul hier het bedrag van de vordering in]. Het is juist dat ik [vul
hier de naam van de schuldeiser in] verschuldigd ben. Dit bedrag is echter slechts [vul hier de
hoofdsom in, dus het bedrag dat u verschuldigd bent zonder extra kosten].
Voor dit laatstgenoemde bedrag verzoek ik u het mij toe te staan in termijnen te betalen. Gelet op
mijn inkomsten ben ik namelijk niet in staat het gehele bedrag ineens te voldoen. Ik zou graag
EUR [vul hier het bedrag dat u per maand wilt betalen in] per maand betalen.
Graag verneem ik binnen 10 dagen na heden of u (uw cliënt) met mijn betalingsvoorstel instemt.
Verder verzoek ik u gedurende deze correspondentie verdere kostenverhogende (invorderings-)
maatregelen op te schorten.
Ook zie ik graag een rentestop vanaf heden. Indien de betalingsregeling niet wordt nagekomen,
kan de rente met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht.
Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, stuur ik u deze brief zowel per gewone post als
per aangetekende post.
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Met vriendelijke groet,

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[onderteken de brief]
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