Voorbeeldbrief 2e aanmaning zonder btw

Referentie:
Onderwerp:
Plaats, datum

Geachte heer/mevrouw,
Eerder verzochten wij u om onderstaande rekening te betalen. De rekening is niet
betaald. Dit betekent dat u uw verplichting niet bent nagekomen, u bent in verzuim.
Betaling
Betaal het openstaande bedrag van € --,-- binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is
bezorgd. U kunt de betaling overmaken op rekeningnummer NL.. …. …. van …… Vermeld
bij uw betaling altijd referentienummer …..
Achterstand
Het bedrag dat openstaat, is:
Notanummer ….. van -------20--

€ ---,--

Kosten
Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. U voorkomt daarmee dat u de vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten moet betalen.
Incassokosten
Als uw betaling niet op tijd op onze rekening staat, bent u een vergoeding verschuldigd
voor de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten zijn € --,--.
Vragen
Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag
t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Hoogachtend,

Voorbeeldbrief 2e aanmaning met btw

Referentie:
Onderwerp:
Plaats, datum

Geachte heer/mevrouw,
Eerder verzochten wij u om onderstaande rekening te betalen. De rekening is niet
betaald. Dit betekent dat u uw verplichting niet bent nagekomen, u bent in verzuim.
Betaling
Betaal het openstaande bedrag van € --,-- binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is
bezorgd. U kunt de betaling overmaken op rekeningnummer NL.. …. …. van …… Vermeld
bij uw betaling altijd referentienummer …..
Achterstand
Het bedrag dat openstaat, is:
Notanummer ….. van -- ------ ---- € ---,-Kosten
Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. U voorkomt daarmee dat u de vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten moet betalen.
Incassokosten
Als uw betaling niet op tijd op onze rekening staat, bent u een vergoeding verschuldigd
voor de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten zijn € --,--. Wij kunnen de
btw over dit bedrag niet verrekenen. Dit houdt in dat het bedrag van € --,-- wordt
verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de btw als wij de vordering uit handen
moeten geven. Het bedrag aan btw is € --,--.
Vragen
Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag
t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Hoogachtend,

