Schuldinvordering en
Juridische Bijstand
• Pak uw wanbetalers aan
• Gratis juridisch eerstelijnsadvies,
zowel voor beroeps- als privézaken
• Korting op uurtarief advocaat bij
juridische geschillen
• Exclusief voor Nelectra-leden
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Online tool

• Heeft u al te maken gehad met klanten die hun factuur
niet of slechts gedeeltelijk betaalden?
• Kwam er geen reactie op uw herinneringsbrieven en
aanmaningen?
• Worden uw facturen laattijdig betaald en heeft u
hierdoor extra werk en kosten?
Tegenwoordig krijgen helaas nagenoeg alle leden in mindere
of meerdere mate af te rekenen met slechte of laattijdige
betalers.
Nelectra startte daarom enkele jaren geleden de
dienstverlening online schuldinvordering en juridische
bijstand op.

Online schuldinvordering
Een oplossing tegen wanbetalers
ism Advocatenkantoor Beelen en
Softwarebedrijf CollectOnline kunt u via
een eenvoudige online toepassing deze
deels of helemaal niet betaalde facturen
aanpakken

• U voert de betreffende facturen in en het systeem start
de automatische herinneringsprocedure op.
• U behoudt op ieder moment de volledige controle over
het verloop van de procedure en u kunt uw dossiers
permanent opvolgen.
• Uw administratief werk wordt aanzienlijk verlicht.
U kan van deze dienst gebruik maken ongeacht het bedrag of
het aantal facturen. Opgelet : dit geldt enkel indien de factuur
niet werd betwist. Indien de tegenpartij de factuur betwist zal
de advocaat u vragen of u de procedure wil verderzetten via een
betalend dossier. U kan facturen ingeven tot 6 maanden na de
vervaldag van de factuur.

Een kwart van de Belgische
faillissementen wordt veroorzaakt door
liquiditeitsproblemen die te wijten zijn
aan een slecht debiteurenbeheer
Unizo - Graydon

Procedure van schuldinvordering

Bekijk de procedure ook op
www.nelectra.be/tools-jubi

Ingeven onbetaalde
factuur in CollectOnline
platform en verzenden 1ste
rappel
Geen betaling = dossier
doorsturen naar advocaat =
Aanmaning wordt verzonden

Betaling ontvangen na 1ste
rappel = dossier afgesloten
Betaling ontvangen =
dossier gesloten

Geen betaling = dossier naar
gerechtsdeurwaarder voor
solvabiliteitsonderzoek?
Akkoord = start onderzoek
gerechtsdeurwaarder analyse resultaat - akkoord
opstart procedure?

Akkoord opstart procedure

Niet solvabel of niet akkoord
met opstart procedure =
dossier wordt stopgezet

Niet akkoord=
stop = gesloten

Via deze online tool kan u
dag en nacht de vooruitgang
van uw schuldinvordering
volgen!

Gratis eerstelijnsadvies in
verschillende rechtsdomeinen
Nelectra krijgt heel wat juridische vragen van haar leden,
waarvoor het advies en de begeleiding door een raadsman
vaak de meest aangewezen oplossing is.
Enerzijds zijn we er ons van bewust dat de stap naar een
advocatenbureau of een consultancybedrijf moeilijk en niet
altijd opportuun is (hoge kosten, te technisch/theoretisch
advies,…). Anderzijds weten we dat u nood heeft aan snelle,
oplossingsgerichte adviezen in mensentaal en op maat van
uw bedrijf. Om dit te verwezenlijken heeft Nelectra een
samenwerking met advocatenkantoor Beelen.

Zaakvoerders en vennoten kunnen bij Beelen advocaten
terecht voor zowel beroeps- als voor privézaken in
de verschillende rechtsdomeinen, zijnde familierecht,
goederenrecht, burgerlijke aansprakelijkheid,
vennootschappen, handelsrecht, sociaal recht, fiscaal recht,
bouwrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, strafrecht…

Meer informatie vindt u op
www.beelenadvocaten.be

Voordeeltarief bij Juridische geschillen
Wat als blijkt dat “daadwerkelijke rechtsbijstand” noodzakelijk wordt?
Door uw aansluiting geniet u van aanzienlijke kortingen
voor juridische geschillen bij advocatenkantoor Beelen!
Het is natuurlijk allereerst de bedoeling het probleem
op te lossen zonder dat er moet overgegaan worden tot
een rechtszaak.
Als dit echter toch onvermijdelijk zou blijken, kan u als
Nelectra-lid genieten van een verminderd uurtarief van

€100 (excl. btw). De gedetailleerde tariefstructuur
vindt u terug op www.beelenadvocaten.be (normaal
gemiddeld tarief : €150 (excl. btw). Ook voor dossiers
m.b.t. onbetaalde facturen die wegens betwisting
niet meer via het Online Schuldinvorderingspakket
(CollectOnline) kunnen behandeld worden, zal u,
indien u beslist de procedure verder te zetten, kunnen
genieten van het voordeeltarief.

Sluit meteen aan bij deze dienstverlening,
exclusief voor leden van Nelectra.
U betaalt een forfaitaire bijdrage die
bepaald wordt door het aantal
werknemers dat u tewerkstelt
(zie intekendocument)

Vul het intekendocument in
en u geniet van :
• online schuldinvordering
• gratis juridisch eerstelijnsadvies

Vanaf 1
00€
per jaar

• korting op uurtarief bij Beelen
advocaten (bij betaalde
dienstverlening)

Lees de ervaring van collega’s met dit
dienstenpakket op www.nelectra.be in de
rubriek Tools & ledenvoordelen.
Nog vragen? Wij helpen u graag verder!
NELECTRA
Nadia Van Nuffel – Tel 02/550 17 17 of nadia.vannuffel@nelectra.be
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