
   

 

Welkom bij “sneljecenten.nl”. 

 

Goed dat je ons gevonden hebt. Blijkbaar kwam het je bekend voor op de radio: veel uren maken, vaak tot ’s 

avonds laat onderweg en die boekhouding stapelt zich maar op. Je verstuurt je facturen niet of veel te laat, je 

computer heeft kuren, je partner heeft geen zin meer om jouw administratie erbij te doen en vaak moet je dan 

ook nog eens achter je centen aan. We horen elke week weer opnieuw allerlei redenen waarom administratie 

en debiteuren niet de gewenste aandacht krijgen, je bent dus echt niet de enige, het is een vaak gehoord 

probleem. Vandaar dat we een oplossing bedachten. 

 

Wat kunnen wij voor je betekenen? In ieder geval kunnen we ervoor zorgen dat je je bezig kunt houden met 

de zaken waar je goed in bent, waar je je brood mee moet verdienen en die al meer dan genoeg tijd  kosten. 

Ook is het een prettige gedachte dat je niet alleen hard voor je centen hebt gewerkt, maar de facturen uiteindelijk 

ook betaald worden, zonder je daar overdag zorgen over te moeten maken. Daar komt bij dat degene die het 

hardst roept om z’n centen, vaak het eerst betaald krijgt, voor niks gaat de zon op. 

 

Voor een vast bedrag per maand* bieden we je het volgende: 

 

- facturatie op je eigen briefpapier; 

- betalingsherinneringen op je eigen briefpapier; 

- natuurlijk een strakke opvolging. Na 5 dagen niet betaald? Dan pakken we op de 6e dag door, dus geen 

halfbakken gedoe; 

- telefonische betalingsherinneringen namens jouw bedrijf; 

- online aanleveren van je gegevens via onze website, dus geen papierwinkel meer; 

- alle brieven en telefoonnotities kun je online nakijken wanneer je maar wilt. Met behulp van je eigen 

gebruikersnaam en wachtwoord, gewoon via onze website in je eigen dossieromgeving; 

- duidelijk en netjes -we bewaken je goede naam- maar ook zonder onnodig gezeur, je wilt immers “snel 

je centen”. Met deze aanpak verdienen we onszelf meteen voor je terug, en de prijs zal je verbazen. 

      

Mocht je speciale wensen hebben, dan kan dat natuurlijk voor je aangepast worden. Het gaat er daarbij 

vanzelfsprekend om dat we je klanten precies zo benaderen, zoals jij het liefst zelf benaderd wilt worden. 

 

Als je wil kunnen je facturen en betalingsherinneringen uitgebreid worden met bijvoorbeeld een iDEAL-link 

of een Paypal-verzoek. Dat doen we dan met je eigen logo en met je eigen account, zodat betalingen 

rechtstreeks bij jou binnenkomen en zodat je meteen een mail krijgt als er betaald werd. Deze manier van 

werken is niet alleen snel, maar je komt ook nog eens zeer professioneel over bij je klanten. 

     

                                            
 

 

Eerst nog even je leverings- en betalingsvoorwaarden op orde? Ook die voorwaarden kunnen we voor je 

opstellen. Met eigen logo, speciaal voor jouw bedrijf en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het is 

natuurlijk al irritant genoeg als je achter je centen aan moet. Als je dan in ieder geval in die voorwaarden hebt 

geregeld wat je bijvoorbeeld aan rente en kosten mag doorberekenen, of dat bijvoorbeeld meerwerk in rekening 

mag worden gebracht, of je betalingstermijn 14 dagen is, sta je een stuk sterker als er niet betaald wordt. 

 

Incasso- en rechtsmaatregelen: 

 

Als de herinneringen niks opleveren, dan is ook een incassoprocedure zo door ons gestart. Je wordt keurig op 

de hoogte gehouden van het verloop en ook die procedures zijn allemaal dag en nacht online na te kijken via 

onze website, met je eigen account. Het opstellen van dagvaardingen doen we ook in eigen huis en als je naar 

de rechtbank zou moeten, dan staan we met ons team van juristen natuurlijk ook voor je klaar. Dit allemaal 

ook weer tegen zeer gunstige tarieven die gegarandeerd veel lager zijn dan bij onze concurrenten –zie pdf-

bestand-. 

 
www.sneljecenten.nl is een initiatief van Constant & Van den Heuvel B.V. te Tilburg: www.constantvandenheuvel.nl 

*afhankelijk van de hoeveelheid facturen, herinneringen en bijkomende acties die men uitgevoerd wenst te zien worden 
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