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Wanbetalers, zo pak je ze aan

Helaas krijgt iedere ondernemer wel een keer te maken met een klant die zijn factuur niet betaalt.  

Meer dan de helft van de faillissementen komt zelfs door niet-betalende klanten. Wij geven je tips om  

wanbetalers te voorkomen én om ze aan te pakken als het toch zover is. 

Tip 1: Controleer eerst de kredietwaardigheid van je opdrachtgever
Bij de Kamer van Koophandel kun je een jaarrekening van je opdrachtgever opvragen. Doe dit vóór je met je 

nieuwe klant in zee gaat en houd ook de vinger aan de pols als je eenmaal zakendoet met iemand. Bijvoorbeeld 

via een professionele kredietwaardigheidscheck met de Interpolis AfnemersCheck.

 

Tip 2: Beschrijf duidelijk je betalingsvoorwaarden
Je kunt de leverings- en betalingsvoorwaarden van je branche overnemen of ze zelf schrijven. Laat deze dan wel 

even toetsen, bijvoorbeeld met de Interpolis Algemene VoorwaardenCheck. Vergeet trouwens niet je leverings- 

en betalingsvoorwaarden altijd samen met je offerte te overhandigen aan je klant. Alleen dan zijn ze van  

toepassing op de order.

 

Tip 3: Zorg dat je factuur klopt en op tijd is
Verstuur je factuur maximaal vijf dagen nadat je de producten hebt geleverd of nadat je de opdracht hebt  

afgerond. Op een goede factuur staat in ieder geval:

•	 je bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer

•	 de juiste bedrijfsnaam en het adres van je opdrachtgever en de naam van de contactpersoon 

•	 het aantal en soort producten of een beschrijving van de dienst die je leverde

•	 de prijs van je product of dienst, exclusief en inclusief btw, in de juiste valuta

•	 de afgesproken betaaltermijn

•	 je bankrekeningnummer, IBAN en BIC-code

Tip 4: Bel je klant al vóórdat de betalingstermijn voorbij is
Plan een extra servicemoment om te informeren of je klant tevreden is en of hij de factuur goed ontvangen heeft. 

Zo ontdek je op tijd of er een vraag of klacht is die de betaling in de weg staat. 

 

Toch een wanbetaler? Laat het er niet bij zitten! 
Natuurlijk kun je niet helemaal voorkomen dat een klant niet betaalt. Daarom geeft Interpolis je ook 8 handige 

incassotips om wanbetalers aan te pakken.

Incassotip 1: Trek direct aan de bel
Veel ondernemers zien ertegenop om een klant te bellen die niet betaald heeft. Dat is helemaal niet nodig.  

Jij kwam je afspraken na, nu vraag je de ander om dat ook te doen. Heel logisch eigenlijk. Als je wekelijks een 

half uurtje uittrekt voor deze gesprekken, merk je dat ze eigenlijk steeds gemakkelijker gaan.
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risico-expert bij Interpolis

https://www.preventiewinkel.nl/preventie-veilig-ondernemen-uw-risicos-in-beeld-diensten-interpolis-afnemerscheck.htm
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Incassotip 2: Bellen werkt het best
Een brief of e-mail lijkt sneller, maar ze zijn wel erg onpersoonlijk en vrijblijvend. In een telefoongesprek moet de 

ander wel reageren en kun je direct afspraken maken. Daarom is bellen vaak effectiever.

Incassotip 3: Bereid je telefoongesprek goed voor 
Zet voor jezelf in het kort op een rij:

•	 om welk bedrag het gaat

•	 hoe lang de factuur openstaat

•	 of je eerder hebt gebeld over de openstaande factuur

•	 welke afspraken er toen gemaakt zijn over de betaling

•	 wat je wilt bereiken. Wil je dat de klant in één keer betaalt, of wil je een betalingstermijn voorstellen?

Incassotip 4: Bel in de ‘gouden beluren’
De beste tijd om te bellen is tussen 9.30 en 11.30. Of tussen 13.30 en 15.30 uur. Je klant is dan klaar met  

opstarten, nog niet toe aan de lunch of klaar om naar huis te gaan. Het is ook slim om aan het begin van de 

week te bellen. Dan kan de ander de betalingsafspraken nog dezelfde week nakomen. Net voor het weekend 

komt het er vaak niet van en zeker bij wanbetalers komt van uitstel vaak afstel. Dat wil je natuurlijk voorkomen. 

Incassotip 5: Wees duidelijk en blijf vriendelijk
Breng je verhaal krachtig, maar houd wel steeds rekening met de standpunten en gevoelens van de ander.  

Misschien is er wel sprake van een misverstand. 

Incassotip 6: Houd de regie tijdens het gesprek 
Houd goed voor ogen wat je wilt bereiken in het telefoongesprek. Stel niet alleen open vragen, maar stel ook 

eens wat vragen waarop de ander alleen ja of nee kan antwoorden. Je zult zien dat je het gesprek dan beter kunt 

sturen, terwijl je de ander wel gewoon de ruimte geeft.

Incassotip 7: Vat het gesprek samen
Som aan het einde van het gesprek alle afspraken op die jullie hebben gemaakt. Wat zijn de vervolgstappen,  

wie doet wat en wanneer?

 

Incassotip 8: Bevestig alle afspraken direct per e-mail
Vermeld om welke factuur het gaat, om welk bedrag en welke afspraken jullie zojuist maakten over de betaling. 

Kijk voor meer informatie over risico-inzicht en preventie op Interpolis.nl, speciaal voor ondernemers!

5

2

3

4

6

7

8

https://www.interpolis.nl/zakelijk?utm_campaign=be-verzekeren-alle_verzekeringen&utm_source=ikwordzzper&utm_medium=affiliate&utm_content=wanbetalerszopakjezeaan

