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TRAINING
JURIDISCHE ASPECTEN VAN DEBITEURENBEHEER

Juridische aspecten zijn een grote bepalende factor in het zaken doen tussen leverancier en 
klant. Door de gehele cyclus en customer life cycle heen, krijgen we te maken met wet- en 
regelgeving: of het gaat om overeenkomsten en toepasselijkheid van leveringsvoorwaarden 
of het incasseren van vorderingen, er zijn altijd regels die we in acht moeten nemen. 
 
Deze training is er voor iedereen die zich afvraagt: Hoe hanteert mijn organisatie regels ten 
aanzien van overeenkomsten en algemene leveringsvoorwaarden? Welke informatie is er op 
dit moment beschikbaar? Op basis van welke regelgeving kan ik de kredietwaardigheid van 
mijn prospects en klanten inschatten? Hoe incasseer ik een vordering en welke mogelijkheden 
heb ik wanneer ik op een andere wijze dan minnelijke incasso mijn vordering wil verhalen? 

Trainingsdag
10.00 uur - 16.00 uur

Klanten: € 495,- exclusief BTW
Niet-klanten: € 595,- exclusief BTW

Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam

Wat leer je?
•	 De verschillende Nederlandse rechtsvormen en aansprakelijkheid
•	 Het belang van algemene voorwaarden en dossiervorming
•	 Juridische terminologieën
•	 Inhoud en structuur van juridische procedures
•	 De faillisementswet en de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen



Bijkomende facetten/onderwerpen

•	 Rechtsvormen en aansprakelijkheid 
•	 Algemene voorwaarden en dossiervorming
•	 Juridische procedures 
•	 Faillissementswet en de wet Schuldsanering    
 Natuurlijke Personen

ONDERWERPEN DIE O.A. WORDEN BESPROKEN

Handige cijfers/tarieven
(o.a. onderstaande voorbeelden)

•	 Publicatie vereisten
•	 Wet incassokosten (WIK)
•	 Wettelijke rente
•	 Tarieven sector kanton, rechtbank,  
 gerechtshof en Hoge raad
•	 Historisch overzicht faillissementen

Uitleg verschillende fasen

•	 Fasen faillissement
•	 Fasen schuldhulpverlening
•	 Fasen van de WSNP
•	 Berekenen van liquiditeit 



Voordelen training BVCM
•	 Kleinere groepen
•	 Alle trainingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling
•	 De opdrachten en rollenspellen zijn gebaseerd op de eigen   
 praktijk  
•	 De trainers delen actief kennis en ervaringen met de cursisten en  
 geven de deelnemers concrete doelstellingen mee

DE TRAINING IS INCLUSIEF

•	 Trainingsmaterialen en syllabus
•	 Cursisten	ontvangen	na	afloop	van	de	training		
	 een	ondertekend	certificaat	
•	 Lunch, warme en koude dranken
•	 Gratis parkeren voor de deur

Hessenbergweg 83 | 1101 CX Amsterdam | info@bvcm.nl | +31 (0)20-3460746 | www.bvcm.nl

Andere trainingen volgen?

Telefonisch Incasseren

Cijfers	&	KPI’s	voor	effectief	debiteurenbeheer

Kredietanalyse & kredietacceptatie

Gespreks- en onderhandelingstechnieken

Klik op het icoon
om u in te schrijven
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