Op de bres voor uw zaak
VEENENDAAL – Niet voor niets is de huisstijl getooid met een harnas. Zo opereert De Nederlanden, als een ‘beschermheer’ voor haar klanten. Het Veenendaalse incassobureau wapent u tegen de risico’s van onbetrouwbare debiteuren.

‘J

a, wij stellen ons strijdvaardig
op, om de belangen van onze
opdrachtgevers te beschermen’, erkent directeur Jacco
van de Loosdrecht. ‘Wij houden constant
de vinger aan de pols als het gaat om debiteurenbeheer en incasso-opdrachten. Zo
registreren we elke mutatie in een logboek.’
Dat is meteen de stille kracht van De Nederlanden. Een klein maar slagvaardig kantoor,
dat persoonlijk en direct betrokken is op
het wel en wee van de klant. Het vakkundige team begeleidt en bewaakt het hele
administratieve en juridische traject als dat
gewenst is. Er zijn goede contacten met
een betaalbaar advocatenkantoor.

ProCredium
‘Betrouwbaarheid staat hoog in het vaandel. Dat blijkt alleen al uit onze overname
van De Nederlanden, opgericht in 1939.
Hiermee werd een solide incassobureau

gevoegd bij ons bedrijf ProCredium, dat
zich richt op commercieel verantwoord debiteurenbeheer.’
Veel ondernemers onderschatten het belang van degelijk debiteurenbeheer. ‘Het is
een ondergeschoven kindje geweest. Maar
vergis je niet: dit bepaalt wel of en waarin
je investeert. En wees niet te goedgelovig,
want niet iedereen betaalt op tijd. Weet
altijd waar je geld uithangt.’

Kostenbesparing
Vaak doet iemand op de afdeling boekhouding de zorg voor debiteuren ‘erbij’. De
Nederlanden pleit echter voor uitbesteding
aan een onafhankelijke derde partij.
‘Een incassobureau neemt je deze zorgen
uit handen. Wij zitten er bovenop. Niet voor
even, maar constant. Wij gaan namelijk alleen voor de lange termijn. En we doen
graag zaken, maar ze moeten wel haalbaar
zijn. Vandaar een eerlijke en realistische

aanpak. Ook om zoveel mogelijk kosten te
besparen. Die maken we niet hoger dan
absoluut noodzakelijk is.’ ■ ■ ■

De Nederlanden
Einsteinstraat 59a, 3902 HN Veenendaal
Telefoon (0318) 58 43 10 - Fax (0318) 50 03 71
E-mail: info@denederlanden.nl
Internet: www.denederlanden.nl

CALAMARIS
De feestelijke visschotels van Calamaris zijn in Veenendaal
en omstreken bekend en geprezen.
Zoals elk jaar doen wij onze uiterste best om uw schotels te maken
zoals u dit gewend bent: spartelvers én een streling voor ‘t oog.
Haal uw bestellijst in de winkel! Tot ziens!

Het lekkerste brood koop je bij…
Het lekkerste vlees koop je bij…
Maar voor de lekkerste vis ga je naar… CALAMARIS
De gezondste apotheek in de regio.
Visspeciaalzaak Calamaris - (0318) 55 57 33 - De Ellekoot - Veenendaal
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