Procedure van schuldinvordering
1. Ingeven van onbetaalde factuur in CollectOnline platform
a. U maakt een nieuw dossier aan op collectonline (https://nelectra.collectonline.be) en voegt
een kopie van de factuur en de algemene verkoopsvoorwaarden toe
b. U genereert een Herinneringsbrief (rappel 1), drukt deze af en stuurt deze naar uw debiteur
c. Na 2 weken krijgt u een mailbericht ivm het dossier:
- Factuur aan u betaald -> geen verdere actie nodig
- Factuur niet (helemaal) betaald -> u kan het dossier desgewenst doorsturen naar de
advocaat

2. Minnelijke invorderingsprocedure –aanmaning
a. De advocaat stuurt een aanmaning (rappel 2) naar uw debiteur;
betaling moet gebeuren op rekening van Beelen Advocaten(zie voorwaarden Beelen
Advocaten op het intekendocument)
b. Is er binnen termijn van 2 à 3 weken een betaling op de rekening van de advocaat?
i. Ja? De hoofdsom wordt u doorgestuurd; de interesten en schadebeding zijn het
ereloon voor de advocaat
ii. Nee? De advocaat vraagt of u verder wil gaan met het dossier. U krijgt dan een bericht
of U “akkoord bent om te dagvaarden”

3. Vraag om solvabiliteitsonderzoek te laten uitvoeren
a.

b.

U ontvangt de vraag: “akkoord tot dagvaarding”;
i. Indien geen akkoord: dossier wordt gesloten (opgelet, indien u
niet akkoord bent omdat u uw geld inmiddels ontvangen heeft zie dan de verschillende
mogelijkheden die zich voordoen onder de algemene voorwaarden van Beelen Advocaten)
ii. Indien u akkoord bent: de advocaat maakt het ontwerp van dagvaarding en vraagt
sowieso aan de gerechtsdeurwaarder om een solvabiliteitsonderzoek uit te voeren
De deurwaarder maakt het solvabiliteitsverslag en de advocaat adviseert omtrent de
inhoud; u wordt gevraagd of u wil doorgaan met de effectieve dagvaardingsprocedure:
i. Indien neen: dossier wordt afgesloten: u betaalt enkel de kost van het solvaliteitsonderzoek aan de gerechtsdeurwaarder (zie voorwaarden gerechtsdeurwaarderskosten op het intekendocument);
ii. Indien ja: de dagvaarding wordt gefinaliseerd door de gerechtsdeurwaarder

4. Dagvaarding
a. De gerechtelijke procedure wordt opgestart door de betekening van de dagvaarding door
de gerechtsdeurwaarder aan uw schuldenaar.
b. De deurwaarder laat weten op het schuldinvorderingsplatform wanneer de zitting
plaatsvindt.

c. Beelen advocaten (via Mr. Johan Vanstipelen) zorgt ervoor dat uw dossier verdedigd wordt
op de rechtbank en een vonnis bekomen wordt.
d. Na ontvangst van het (positieve) vonnis door Beelen Advocaten wordt dit overgemaakt
aan de gerechtsdeurwaarder dewelke de gerechtelijke uitvoering van het vonnis zal starten.

5. Betekening-bevel
De eerste stap van de gerechtelijke uitvoering is de betekening van het vonnis, (meestal)
samen met het “bevel tot betalen”.
Deze procedure geldt enkel voor niet-betwiste facturen. Indien de tegenpartij de factuur
betwist zal de advocaat u vragen of u de procedure wil verderzetten via een betalend
dossier. (Zie bijkomend voordeel: voordeeltarief bij Beelen Advocaten voor onze leden).

