ACV - UNITED FREELANCERS
Partners voor incasso en schuldbemiddeling

Een zelfstandige werknemer heeft vaak problemen om zijn facturen betaald te
krijgen door zijn klanten/opdrachtgevers. Ook heeft hij soms problemen om te
betalen wat verplicht is.
Voor zulke toestanden stellen we aan onze leden twee partners voor :
•
•

Optimal Recover
MyTrustO

Wij nodigen u uit om met ons contact op te nemen om te weten welke dienst
het best bij uw situatie past.

Optimal Recover

Opgericht in 2005 is Optimal Recovery in Brussel en Nijvel gevestigd. Onze diensten zijn
gespecialiseerd in incasso en commerciële inlichtingen en variëren van minnelijke incasso tot
grote financiële vorderingen, met inbegrip van gerechtelijke procedures.
Onze acties strekken zich uit tot zowel op het nationale grondgebied als in de buurlanden.
Adres: Hoofdzetel Louizalaan, 149/4 – 1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 535 74 85 • Fax.: +32 (0)2 535 75 75
Kantoren – Industriestaat 03 - 1400 Nijvel Tel.: +32 (0)2 891 00 45
De dienst die wij aanbieden wordt bijna 100% betaald door de debiteur.
Minnelijke incasso:
•
•
•
•
•

Uw debiteur is onderworpen aan onze incassoprocedures zodra het dossier is
ontvangen. (Ingebrekestelling, fax, sms, telefonische aanmaning, huisbezoek)
Onze honoraria worden opgeteld bij de verschuldigde hoofdsom en wij eisen het
volledige bedrag aan uw debiteur op.
Onze honoraria worden alleen geïnd op basis van succes
Wij behandelen alle soorten vorderingen, ongeacht het bedrag of de ouderdom van de
openstaande vordering.
Mogelijkheid om bestanden in real time te raadplegen en met ons te communiceren via
ons ONLINE Platform.

De allerlaatste oplossing: de gerechtelijke procedure!
Dit is administratief omslachtig en duur. Vaak is dit genoeg om u te ontmoedigen.
•
Ons kantoor is georganiseerd om het hele proces van het inzamelen te doorlopen, wij
bieden ook bijstand in de gerechtelijke fase!
•
Onze kantoor is ook uw partner in dit proces!
•
Wij stellen het juridische dossier voor u samen.
•
We sturen het door naar een van onze advocaten.
•
Wij volgen de procedure en houden u op de hoogte.
•
Wij zorgen ervoor dat alle verschuldigde bedragen worden gevorderd.
•
Wij zorgen ervoor dat het vonnis snel wordt uitgevoerd.

•

Een nauwe samenwerking met verschillende gerechtsdeurwaarders stelt ons in staat om
de incasso na de uitspraak te optimaliseren.

Dit alles voor een jaarlijks lidmaatschap van 345 € excl. BTW, dossierkosten tussen 15€ en 40€.
AVC-LEDEN GENIETEN VAN EEN VOORKEURSTARIEF.
Promotievoorwaarden voor AVC-klanten
JAARLIJKS LIDMAATSCHAP:
 Eenmanszaak: €150 excl. BTW
 1 à 4 werknemers: € 200 excl. BTW
 5 à 9 werknemers: € 250 excl. BTW
 Vanaf 10 werknemers of meer: € 300 excl. BTW
Forfaitaire bedrag per dossier : slechts €15,00 excl. BTW!
Onze sterke punten: OPTIMAL RECOVER past zich aan de eisen van onze klanten aan, of dat nu
is:
•
Het opzetten van de invorderingsprocedure om ervoor te zorgen dat deze zo
doeltreffend mogelijk is;
•
Of op het niveau van onze honoraria om ervoor te zorgen dat deze voor beide
partijen zo eerlijk mogelijk zijn.
Link naar onze website: https://www.optimal-recover.be

MyTrustO
Pak zelf je schulden aan en vermijd extra kosten
Voor schuldeisers of voor mensen met schulden.

Website : https://mytrusto.be/nl/home

