
 
 

LAATSTE AANMANING CONSUMENT 
(INDIEN U ZELF BTW PLICHTIG BENT) 

 
 
 
 
 
 
 
           
Plaatsnaam, dd/mm/jjjj 
 
 

Laatste aanmaning 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uit onze administratie is gebleken dat de betalingstermijn van onderstaande declaratie(s) 
inmiddels verstreken is.  
 

Factuurnummer Factuurdatum Factuurbedrag 

   

 
Wellicht is/zijn de declaratie(s) aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u thans vriendelijk 
het openstaande bedrag van €…….. binnen veertien dagen te storten op ons 
rekeningnummer ……………..onder vermelding van het/de factuurnummer(s). 
Voorgenoemde termijn van 14 dagen vangt aan 2 dagen na dagtekening van deze brief.  

Als wij het openstaande bedrag niet tijdig hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter 
incasso over aan OmniCas Incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke kosten 
voor uw rekening, welke conform de wet € (zie incassokosten tabel of gebruik calculator voor juist 

bedrag) bedragen, evenals de contractuele rente.  

Indien u genoemde declaratie(s) inmiddels betaald heeft, gelieve dit schrijven als niet 
verzonden te beschouwen. 
 
In afwachting van uw betaling verblijven wij inmiddels, 
 
Met vriendelijke groet, 
<<Naam van uw bedrijf>> 
 
 
<<Administratie>> of <<Naam medewerker>> 
 
Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van OmniCas, zoals gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Breda, onder nummer 20107393.  

 

Zie voor meer informatie en berekenen incassokosten 
https://omnicas.net/Aanmaningstraject  

 

«naam_client» 
«adres» 
«postcode»  «plaats» 
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Plaatsnaam, dd/mm/jjjj 
 
 

Laatste aanmaning 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uit onze administratie is gebleken dat de betalingstermijn van onderstaande declaratie(s) 
inmiddels verstreken is.  
 

Factuurnummer Factuurdatum Factuurbedrag 

   

 
Wellicht is/zijn de declaratie(s) aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u thans vriendelijk 
het openstaande bedrag van €…….. binnen veertien dagen te storten op ons 
rekeningnummer ……………..onder vermelding van het/de factuurnummer(s). 
Voorgenoemde termijn van 14 dagen vangt aan 2 dagen na dagtekening van deze brief.  

Als wij het openstaande bedrag niet binnen veertien dagen hebben ontvangen, dragen wij de 
vordering ter incasso over aan OmniCas Incassobureau. In dat geval komen de 
buitengerechtelijke kosten voor uw rekening, welke conform de wet € (zie incassokosten tabel of 

gebruik calculator voor juist bedrag) (inclusief btw) bedragen, evenals de contractuele rente. Omdat 
wij geen btw kunnen verrekenen, zijn de incassokosten verhoogd met 21% btw.  

Indien u genoemde declaratie(s) inmiddels betaald heeft, gelieve dit schrijven als niet 
verzonden te beschouwen. 
 
In afwachting van uw betaling verblijven wij inmiddels, 
 
Met vriendelijke groet, 
<<Naam van uw bedrijf>> 
 
 
<<Administratie>> of <<Naam medewerker>> 
 
Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van OmniCas, zoals gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Breda, onder nummer 20107393.  

 

Zie voor meer informatie en berekenen incassokosten 
https://omnicas.net/Aanmaningstraject  

 

 

«naam_client» 
«adres» 
«postcode»  «plaats» 
 

 

 


