
VOORBEELD BRIEF: 14-dagen brief 

 

cursief deel: verwijderen en aanpassen 

 

 

….....………………….. (schuldenaar invullen) 

…………………………(adres invullen) 

…………………………(postcode en woonplaats of vestigingsplaats invullen) 

 

Uw kenmerk: ……………………………… 

Ons kenmerk: ……………………………. 

Betreft: onbetaald gelaten factuur 

Datum:…………………………………….. 

  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op (datum invullen) zond ik u een factuur met nummer (nummer) ten bedrage van € 

(bedrag). Deze factuur heeft u onbetwist behouden. De betalingstermijn die is 

overeengekomen, betreft (aantal) dagen. Deze betalingstermijn is verstreken. Van u 

is echter nog geen algehele betaling ontvangen.  

 

U wordt hierdoor gedurende 14 dagen na heden de tijd gegeven om het onbetaald 

gelaten bedrag alsnog te betalen door bijschrijving op het in de factuur vermelde 

rekeningnummer IBAN (rekeningnummer) onder vermelding van het factuurnummer. 

 

Uitdrukkelijk wordt u erop gewezen dat aan u incassokosten in rekening worden 

gebracht, indien u niet alsnog binnen de hierboven geldende termijn het 

verschuldigde volledig voldoet.  

 

De hoofdsom bedraagt € (bedrag) en dat betekent dat aan u op grond van de Wet 

Normering Incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 



incassokosten na deze 14-dagen termijn een bedrag van € (bedrag invullen conform 

onderstaande staffel) in rekening mag worden gebracht.  

 

Als u wel BTW-plichtig bent dan dient u de volgende tekst in uw brief op te 

nemen: 

Als u het openstaande bedrag binnen de aangezegde termijn niet heeft 

voldaan, dan stel ik u voor de goede orde reeds nu voor alsdan in gebreke, en 

meld ik u dat u na het verstrijken van deze termijn de door mij berekende 

incassokosten verschuldigd bent ad € (hier dient u het bedrag in te vullen, dat 

uit de onderstaande staffel voortvloeit) 

 

Als u niet BTW-plichtig bent, dan dient u de volgende tekst in uw brief op te 

nemen: 

Als u het openstaande bedrag binnen de aangezegde termijn niet heeft 

voldaan, dan stel ik u voor de goede orde reeds nu voor alsdan in gebreke, en 

meld ik u dat u na het verstrijken van deze termijn de door mij berekende 

incassokosten verschuldigd bent ad € (hier dient u het bedrag in te vullen, dat 

uit de onderstaande staffel voortvloeit). 

Dit bedrag aan incassokosten wordt verhoogd met 21% btw, omdat de btw 

niet door mij verrekend kan worden. Op grond van de wet komt de btw om die 

reden voor uw rekening.  

 

Bovendien bent u over de hoofdsom van € (bedrag invullen) een vergoeding van de 

wettelijke rente verschuldigd van 

(maak een keuze)   – 2,00 % (tarief geldt in 2015) (als de schuldenaar consument is) 

– 8,05 % (tarief geldt in 2015) (als de schuldenaar een bedrijf is) 

 

Tot slot wordt u er op gewezen dat rechtsmaatregelen zullen worden getroffen, 

indien u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. De kosten 

daarvan komen geheel voor uw rekening en risico. 

 

Mocht u van mening zijn reeds aan uw betalingsverplichtingen te hebben voldaan, 

dan wordt u verzocht dat omgaand schriftelijk aan mij te melden, en een bewijs van 



betaling mee te zenden. In dat geval zal uw betaling waarschijnlijk deze aanmaning 

hebben gekruist.  

 

Om er zeker van te zijn dat dit bericht u bereikt, zend ik het zowel per gewone post 

als per aangetekend bericht. 

 

Hoogachtend, 

 

 

……………………………………………… 

(uw naam en overige gegevens invullen) 

handtekening plaatsen 

kopie bewaren  

 

 

 

 

 

STAFFEL(www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-

recht/Pages/De-staffel-buitengerechtelijke-incassokosten-(BIK)-vanaf-1-juli-

2012.aspx)  

 

 

 

  

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum 

€ 2.500,-- 15% over de hoofdsom 

€ 375,-- 

 

(min. € 40,--) 

€ 5.000,-- € 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--) € 625,-- 

€ 10.000,-- € 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_ € 875,-- 

€ 200.000,-- € 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--) € 2.775,-- 

Boven de € 200.000,-- € 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--) € 6.775,-- 
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