OVEREENKOMST VOOR DE

MINNELIJKE SCHIKKING VAN
SCHULDVORDERINGEN
Tussen INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®
IRC GROUP NV
Tel: +32 (0) 89 46 96 73
BTW BE 0450 462 951
Horizonlaan, 36/3
Fax: +32 (0) 89 46 19 60
http://www.recover.eu
BE-3600 Genk
Inschrijvingsnummer: 206739
vlaanderen@recover.eu
IBAN: BE19.0682.1341.7912
BIC: GKCCBEBB
(onderneming voor de minnelijke schikking van schuldvorderingen zoals bepaald door de Belgische wet van 20/12/2002).

En haar klant:
Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Land: ...................................................... Postcode:

.......................

Plaats: ..........................................................................................................................................................................

Tel: ................................................................................................................. Fax: ..................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnr: ...........

.....................

. ................ . ................. HRV: ...........................................................................................................................................................................

E-Mail: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bankrekening:...........................-...........................-...........................-..........................
Beroep:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vertegenwoordigd door: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon: …...........................................................................................................................................................................................................................................................................
De klant:
1.
2.
3.
4.
5.

Geeft opdracht voor de invordering van de onbetaalde schuldvorderingen die hij aan INTERNATIONAL RECOVER COMPANY doorgeeft;
Verklaart dat deze schuldvorderingen verschuldigd en juist zijn;
Geeft INTERNATIONAL RECOVER COMPANY toelating om al dan niet een afbetalingsplan te aanvaarden;
Zal op aanvraag de kopieën van de facturen en eventuele e-mails van de schuldenaren aan INTERNATIONAL RECOVER COMPANY doorgeven;
Aanvaardt de algemene voorwaarden op keerzijde.
®

®

®

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ®:
1.
2.
3.

Verbindt zich ertoe om alle minnelijke pogingen te ondernemen om het door de klant doorgegeven dossier zo snel mogelijk in te vorderen;
Zal vastberaden optreden tegenover de schuldenaar, maar steeds in een streven naar gerechtelijke verzoening;
Zal de algemene voorwaarden op keerzijde naleven.
Deze overeenkomst is geldig voor een onbeperkte duur, onder voorbehoud van aanvaarding door INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®. In dit geval
zal de klant een kopie van onderhavige ontvangen.

Voorbehouden aan de klant

Voorbehouden aan INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®

Opgemaakt te .................................................................................

Datum van aanvaarding: ............... / .............. / ........................

op

Klant nr: ...................................

...............

/ .............. / ..........................

Naam: ..................................................................................

Afgevaardigde: ...................................................................

Handtekening:

Handtekening:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® is de afdeling voor minnelijke schuldinvordering van IRC GROUP NV zoals bepaald door de Belgische wet van
20/12/2002.

2. Een dossier bevat een aantal facturen die tegelijk doorgegeven worden voor een schuldenaar.

De kosten voor de tenlasteneming van de dossiers zullen gefactureerd worden aan € 30 het dossier. De kost blijft € 30, behalve wanneer er een
voordeelpakket via vereniging of anders, die anders luidt, wordt aangekocht.

3. Er zal een commissie berekend worden aan de klant op alle geïnde bedragen, ongeacht of de betaling verricht wordt aan INTERNATIONAL RECOVER
COMPANY® - IRC GROUP NV, bij de klant of als de schuldvordering geannuleerd wordt na een akkoord tussen de klant en zijn
schuldenaar of door een derde persoon die handelt voor rekening van de schuldenaar. De commissie zal als volgt berekend worden:
✔ Voor de betaling voor de 15de dag: 12% van het ingevorderde bedrag;

✔ Voor de betaling na de 15de dag: 20% van het ingevorderde bedrag;
✔ De commissie zal tot 12% verminderd worden op het ingevorderde gedeelte boven € 2 .000 en tot 6% op het ingevorderde gedeelte boven
€ 25.000;

✔ Er zal een bijkomende commissie van 5% van het ingevorderde bedrag verschuldigd zijn voor de dossier waarvan de schuldenaar buiten België
✔

woont;
De minimumcommissie bedraagt € 6,50.

4. Naast het in te vorderen hoofdbedrag zullen voor de klant aan de debiteur vermeerderingen op basis van het strafbeding aangerekend worden zoals

voorzien in de algemene betalingsvoorwaarden en interesten opgelopen tot de datum van de overdracht aan INTERN ATION AL RE COVER
COMPAN Y ® . Alle andere kosten voorzien in de algemene betalingsvoorwaarden en ingevorderd bij de schuldenaar, zullen eigendom blijven van
INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® - IRC GROUP NV.

5. Er zal geen commissie of verplaatsingsvergoeding verschuldigd zijn als geen geld ingevorderd kan worden. Bij sluiting van een niet ingevorderd
dossier, dient bij de afrekening de reden voor de niet-invordering vermeld te worden.

6. Er zal een maandelijks overzicht opgesteld worden van alle afgesloten dossiers, met de detail van de ingevorderde bedragen en de situatie van de
lopende dossiers.

7. De ingevorderde bedragen zullen maandelijks aan de klant uitgekeerd worden, met aftrek van de aan IRC GROUP NV verschuldigde facturen.
8. De commissies en kosten van de tenlasteneming zijn onderhevig aan btw.
9. In het geval dat een schuldenaarrechtstreeks aan de klant betaalt, moet deze INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® - IRC GROUP NV daarvan onmiddellijk op de
hoogte brengen. Als de klant nalaat dit te doen binnen de 10 dagen, zal de maximale commissie van het dossier toegepast worden.

10. Het tarief voor de tenlasteneming van de dossiers kan alleen gewijzigd worden door een gewone brief aan de klant. Het nieuwe tarief zal van kracht
worden op de eerste dag van de maand na verzending van de brief. De klant heeft 8 dagen de tijd om het nieuwe tarief te betwisten.

11. Algemene betalingsvoorwaarden: Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal een rente van 12% per jaar en een

forfaitaire conventionele en onverminderbare vergoeding van 20% verschuldigd zijn, met een minimum van € 50 die van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd worden. Naast de kosten en interesten zal het bedrag van onze facturen met € 7,50 vermeerderd worden per
verstuurde brief en per verplaatsing van een persoon met een bedrag van € 17. Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Luik bevoegd
en is alleen het Belgische recht van toepassing. De facturen zullen beschouwd worden alsof ze zonder voorbehoud aanvaard zijn. Elke factuur die niet
binnen de 8 dagen met een aangetekend schrijven betwist wordt, wordt als door de klant aanvaard beschouwd.

Voorbehouden aan de klant

Voorbehouden aan INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®

Opgemaakt te .................................................................................

Datum van aanvaarding: ............... / .............. / ........................

op

Klant nr: ...................................

...............

/ .............. / ..........................

Naam: ..................................................................................

Afgevaardigde: ...................................................................

Handtekening:

Handtekening:

