
PLATFORM VOOR
INCASSO EN 
DEURWAARDERSDOOR ONZE KLANTEN

BEOORDEELD

ONZE KLANTBELOFTE

RECHT HEBBEN. RECHT KRI JGEN. RECHT HALEN.

OPTIMAAL BEREIKBAAR
De Yuridis Adviesbalie is 7 dagen per week 
bereikbaar; dus ook ’s avonds en in het weekend. 
Omdat we begrijpen dat ondernemers niet altijd 
kantoortijden hanteren.

BEGRIJPELIJKE TAAL
Deurwaardersdiensten zijn onderdeel van de 
juridische markt. Wij vinden het belangrijk helder 
met u te communiceren, zonder wollig te zijn en 
zonder vakjargon. 

DESKUNDIG & GEKWALIFICEERD
Al onze medewerkers zijn juridisch opgeleid 
en alle aangesloten deurwaarders zijn zeer 
ervaren en voldoen aan alle kwalificaties die een 
Gerechtsdeurwaarder moet hebben.

DIENSTVERLENING OP MAAT
U bepaalt wanneer en op welke manier u van onze 
dienstverlening gebruik wilt maken. Is telefonisch 
advies voldoende, gebruikt u één van onze doe-het-
zelf producten of is direct een deurwaarder nodig?

GEEN ONNODIGE KOSTEN
Het advies van onze specialisten is erop gericht om 
u efficiënt en effectief te bedienen. Wij zullen geen 
acties ondernemen louter om u, of uw debiteur, op 
onnodige kosten te jagen.

ZAKEN ADEQUAAT OPGEPAKT
De bereikbaarheid van onze adviesbalie staat garant 
voor een adequate aanpak van uw dossier. Als de 
situatie daarom vraagt kunnen zij direct specialisten 
inschakelen; ook ’s avonds en in het weekend.

ZORGVULDIGE OMGANG MET UW 
GEGEVENS
U kunt er op rekenen dat we uitermate zorgvuldig 
omgaan met uw (persoons)gegevens en die van 
uw klanten en debiteuren. Onze systemen zijn 
streng beveiligd en voldoen uiteraard aan de AVG-
verordening.

Yuridis is een initiatief van OmniLegal 
en de Nederlandse Belangenvereniging 
voor Gerechtsdeurwaarders 
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dgn/wk

Het eerste

HELDER EN DUIDELIJK
IN PROCES EN RESULTAAT

7 DAGEN PER WEEK 
‘S AVONDS EN IN HET WEEKEND

LANDELIJK NETWERK VAN 
LOKALE ONDERNEMERS

TRANSPARANT

BEREIKBAAR

SAMEN STERK
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 Het grootste netwerkvan Nederland
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Deurwaarder inschakelen
• Ervaren specialisten
• Bekend in uw regio
• Van en voor ondernemers
• Ook voor spoedopdrachten

3 Incasso & Juristen
• Vaste en heldere tarieven
• Inzicht in status van uw 
   vordering
• Effectief en betrouwbaar
• Door heel Nederland
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1 Gratis eerstelijns advies
•  Telefoon, mail of WhatsApp
•  7 dagen per week bereikbaar
•  Ook ’s avonds en in het 
    weekend
•  Financieel-juridisch 
    specialisten

Doe-het-zelf oplossingen
• Direct inzicht in kosten en
   slagingskans
• Unieke gratis Incasso Check
• Gratis downloads
• Kredietinformatie
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FEIT
Jaarlijks wordt door ondernemers in Nederland voor vele 
tientallen miljoenen aan vorderingen afgeschreven.

€ 10.000.000.000,-
Kosten van wanbetaling 
in Nederland per jaar. (10 miljard)

ONZE MISSIE
Incasso en juridische dienstverlening van deurwaarders 
toegankelijk maken voor ondernemers. Dit doen we 
door dagelijks invulling te geven aan onze Klantbelofte. 
Recht hebben. Recht krijgen. Recht halen.

ONDERZOEK
Uit onderzoek blijkt dat ondernemers de weg binnen 
incasso en juridische diensten maar moeilijk kunnen 
vinden. Daarnaast ondervinden zij een gebrek aan inzicht 
en service zodra een externe partij is ingeschakeld.

550 incassobureaus

175 deurwaarderskantoren

5.600 advocatenkantoren
waarvan 200 incasso advocaten

SERVICE OP MAAT

75% Tijdig voldaan
20% Te laat voldaan 
5%   Overgedragen ter incasso
(2%  Wordt afgeboekt)

AANTAL VORDERINGEN

INCASSEREN PROCEDEREN EXECUTEREN

INCASSEREN PROCEDEREN EXECUTEREN

INCASSEREN PROCEDEREN EXECUTEREN

Alle fasen in het incassotraject
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Full Service

One stop shop


