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Incasso van uw abonnement nota 
 
 
Meer tijd voor u 
Omdat wij binnen ons bedrijf liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze 
vorderingen op onze cliënten overgedragen aan ING Bank. De ING Bank Incasseert de factureren van 
abonnementen en eventuele vorderingen. 
 
Wat betekent dit 
Wij sturen onze nota’s en incasso opdrachten van u Financieel Abonnement naar de ING Bank. Zij dragen zorg 
voor het incasseren van het Abonnement bedrag. 
Mocht de incasso niet juist zijn kunt u contact opnemen met Schuurman Financieel Advies. 
 
Privacy 
Wij moeten ING Bank gegevens verstrekken voor een deugdelijke specificatie van de factuur. Heeft u hiertegen 
bezwaren, neem dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat de werkwijze geen enkele inbreuk maakt 
op uw privacy. 
 
Voorkom onnodige rente- en incassokosten 
Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Schuurman Financieel 
Advies is gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om openstaande bedrag te incasseren. Indien u, om 
welke reden dan ook, niet in staat bent om de factuur op tijd te betalen, neem dan contact op met Schuurman 
Financieel Advies. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Op de factuur die u ontvangt zijn de Algemene, Levering en Betalingsvoorwaarden van onze organisatie van 
toepassing. 
 
Vragen over u factuur 
Heeft u vragen over de inhoud van uw factuur, neem dan contact op met ons. 


