Uw serieuze partner
voor het innen
van vorderingen

Het „Inkassobüro Bernd Drumann“
Werd in 1984 toegelaten als incassobureau door de President van de Arrondissementsrechtbank te Bremen conform Art. 1, § 1 Nr. 5 van de Duitse wet tot regeling van
rechtsbijstand (RBerG) en vanaf 04.04.1996 voortgezet als „Bremer Inkasso GmbH“.
De ﬁrma wordt door gerenommeerde cliënten gewaardeerd als succesvolle dienstverlener.
Ons serieuze optreden en het positieve imago maken een resultaatgerichte werkwijze
mogelijk. Wij zijn werkzaam door de hele Bondsrepubliek Duitsland en in het buitenland. Tot onze klanten behoren banken, expeditiebedrijven, uitgeverijen, artsen, ambachtsbedrijven, belastingadviseurs, commerciële bedrijven (dienstverlening, handel,
industrie) evenals particulieren.

Nog meer voordelen
van ons incassobedrijf
• De behandeling van de dossiers ligt bij ons vooral in handen van afgestudeerde
juristen. Zodoende staat u altijd een competente gesprekspartner ter beschikking,
die weet om te gaan met tegenwerpingen van schuldenaars.

De economische voordelen van ons incassobedrijf
• Geen contributie op jaarbasis of voor lidmaatschap
• Geen koop van orderbrieven
• Geen berekening van tarieven bij orderplaatsing
• Geen hefﬁng van voorschotten op onkostenvergoedingen
• Bij goed gevolg wordt geen provisie voor behaald resultaat ingehouden op de geïnde hoofdvordering. De hoofdvordering wordt 100 % aan u
uitbetaald.

• Ons bedrijf werd gecertiﬁceerd door de TÜV-Saarland en is daarmee gerechtigd
het keurmerk „gekeurde incasso“ te voeren. Het certiﬁcaat attesteert onze hoge
kwaliteitsmaatstaven. Er zijn in de gehele Bondsrepubliek Duitsland ca. 1750 geregistreerde incassobedrijven; tot dusverre echter maar 15 die gerechtigd zijn, het
TÜV-keurmerk voor de incassodienstverlening te voeren (stand: oktober 2010).
• Ons personeel wordt voortdurend geschoold en bijgeschoold door ervaren personen
en experts op het gebied van de gerechtelijke en buitengerechtelijke executoriale
praktijken op seminars die overal in de Bondsrepubliek Duitsland plaatsvinden.
• Wij houden ons ook bezig met zware juridische thema’s zoals aansprakelijkheid van
de bedrijfsleiding na insolventie, voortzetting van de onderneming conform § 25
Duitse wetboek van koophandel (HGB), onthulling van verborgen inkomen conform
§ 850 h Duits Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (ZPO) of strafrechtelijke
aansprakelijkheid tijdens het pandbeslag of in de insolventieprocedure.
• Zelfs als uw schuldenaar al de plechtige verklaring heeft afgelegd (voorheen decisoire), is dit voor ons geen reden, het dossier te sluiten. Hier bewijst zich de speciale scholing.

• Bij goed gevolg draagt de schuldenaar onze
kosten (zie §§ 6, 8 en 9 van onze incassovoorwaarden).

• Op wens vertegenwoordigen wij u ook in de insolventieprocedure van uw schuldenaar (aanmelding van de vordering, het stellen van pand- en zekerheidsrechten,
bewaking tot aan de laatste termijn).

• Bij geen gevolg in de procedure voorafgaande
aan en tijdens de gerechtelijke aanmaningsprocedure en procedure van tenuitvoerlegging
betaalt u GEEN HONORARIUM! In plaats daarvan
wordt er slechts een vast bedrag voor onbehaald
resultaat berekend tussen 10,- Euro en max.
100,- Euro, alsmede de contante onkosten (zie
§§ 6, 8 en 9 van onze incassovoorwaarden).

• Onze opsporingsdiensten vinden ook schuldenaars, die „ondergedoken“ zijn.
• Ook is overname van omstreden vorderingen mogelijk.
• Lid van de federartie van Duitse incassobedrijven in de Bondsrepubliek Duitsland
(Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen e. V.)
• Wij werken - als erkend incassobedrijf – onder toezicht van de President van de
arrondisementsrechtbank te Bremen.

Voordat uw vorderingen uit
de hand lopen …

… praat u
met ons

Zo gaan wij te werk
TÜV-gekeurd
incassobedrijf

• Onmiddellijk schriftelijke sommatie tot betaling aan de
schuldenaar
• Telefonische aanmaning door psychologisch geschoold
personeel (wij leggen bijv. bezwaren van uw schuldenaar
bloot, zodat processen worden vermeden).
• Tegelijkertijd vindt de voorbereiding plaats van de gerechtelijke procedure door inwinnen van informatie over de schuldenaar (de waarschijnlijke uitzichten op succes worden gecontroleerd - door het inwinnen van economische inlichtingen,
recherche van negatieve gegevens bij de ten uitvoer leggende rechtbank en de rechtbank voor de insolventieprocedure);
de precieze identiteit van uw schuldenaar wordt vastgesteld
door navraag bij het handelsregister of bij arbeidsinspecties.

Voordeel vooral ten opzichte
van advocaten
• Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van incassoprocedures. De advocaat is over het algemeen op vele gebieden
actief (bijv. verkeersrecht, familierecht, medisch aansprakelijkheidsrecht etc).
• Soms wordt de incassoprocedure bij advocaten maar aan de
rand van hun hoofdtaken afgehandeld en zodoende maar
erg slepend en weinig efﬁciënt in behandeling genomen.
• Vele advocaten berekenen in de gerechtelijke aanmaningsen executieprocedure ook bij uitblijven van resultaat hun
volle tarieven aan u door – conform de Duitse wet op vergoeding van advocaten ( RVG) - en wij niet!

Voordeel ten opzichte van het
„zelf aanmanen“

• Als de incassoprocedure voorafgaande aan een gerechtelijke
procedure geen resultaat oplevert, geven wij direct opdracht
voor aanmaningsprocedure en de gedwongen tenuitvoerlegging (bijv. het bewerkstellingen de schriftelijke aanmaning tot
betaling en de executoriale titel, beslaglegging op rekeningen, beslaglegging in natura, arrestatie en desnoods afname
van de plechtige verzekering door de deurwaarder, inschrijven van een verplichte zekerstellinghypotheek op het grondstuk van uw schuldenaar etc.). Wij blijven uw aanspreekpunt.
• Voert uw schuldenaar verweer tegen een schriftelijke
aanmaning tot betaling, dan geven wij – na overleg met
u – opdracht aan onze tot proces gemachtigde advocaten
ter plaatse. Ook hier verloopt de gehele informatieve
correspondentie via ons kantoor.
• U wordt door ons schriftelijk op de hoogte gehouden over
alle belangrijke stappen en in voorkomend geval krijgt u
kopieën voor uw eigen administratie. Via onze klantenonline-informatie-service op www.bremer-inkasso.de kunt
u bovendien al uw dossiers inzien en bent u steeds op de
hoogte van de actuele stand van ieder dossier.

• U krijgt werk en niemand betaalt dat!

Welke documenten hebben
wij van u nodig?

• Die tijd kunt u beter voor andere dingen gebruiken.

• Kopie van de factuur of rekeningoverzicht

• Veelal gebrek aan ervaring –zodoende lagere
slagingskansen!

• Kopie van de 1ste aanmaning of opgave van de
aanmaningsgegevens
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Hier maar een kleine selectie
aan referentiebrieven
van tevreden klanten van
ons incassobureau.

