
specimen

Voorbeeld B.V.
T.a.v. de heer A. Achternaam
Voorbeeldstraat 1
1234 AB Fictiestad
Nederland

Onderwerp: Aanmaning
Relatienummer: 1234567
Datum: 14 juni 2019

Geachte mevrouw/heer,

Ondanks een eerder verzonden betalingsherinnering hebben wij geen betaling ontvangen van onderstaand
factuurnummer. Mogelijk is deze factuur en de daaropvolgende betalingsherinnering aan uw aandacht
ontsnapt.
Uw KvK-inschrijfnummer:   12345678
Factuurnummer:    123456789
Factuurdatum:    28-06-2019
Vervaldatum:    26-07-2019
Bedrag:     € 22,00 (inclusief € 7,00 aanmaningskosten)

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag van € 22,00 (inclusief € 7,00 aanmaningskosten) binnen 2 weken
vanaf de dag nadat de aanmaning aan u is toegezonden te betalen op ons rekeningnummer NL31DEUT0319810577
t.n.v. Kamer van Koophandel met vermelding van factuurnummer 123456789.

Heeft u deze factuur al betaald, dan kunt u deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Als u vragen heeft over de factuur, kijk dan eerst op kvk.nl/contact bij Bestellingen en facturen.
Heeft u al via kvk.nl/contact gereageerd op een eerdere betalingsherinnering? Dan hoeft u nu geen
actie te ondernemen. U krijgt binnenkort een reactie van ons.

Betaalt u niet binnen de bovengenoemde termijn, dan gaan wij over tot gerechtelijke invordering. De
kosten van de uit te voeren invorderingsmaatregelen, waaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten als bedoeld
in artikel 4:120 Awb, komen volledig voor uw rekening. De bij derden gemaakte invorderingskosten zullen worden
verhoogd met een percentage gelijk aan de btw omdat de Kamer de aan haar in rekening gebrachte btw niet kan
verrekenen op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Met vriendelijke groet,
Debiteurenadministratie

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Kamer van Koophandel®

Sint Jacobsstraat 300
Postbus 48
2500 AA Utrecht
088 58 51 585

KVK.nl/contact 
IBAN: NL31DEUT0319810577
BIC: DEUTNL2N
KVK-nr: 59581883
BTW-nr: NL823807071B01
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