PUUR
NOUTA

De essentie van incasso
WWW.PUURNOUTA.NL
0174 - 298 540

‘s-Gravenzandseweg 4A, 2291 PE Wateringen

OVER PUURNOUTA
PUUR
NOUTA

ONZE DIENSTVERLENING

Dit kunt u verwachten

PUUR Incasso

Als ondernemer wil u niet bezig zijn met het innen van

Lukt het u niet een factuur betaald te krijgen? Dan kunt u een

onbetaalde facturen, maar met het creëren van nieuwe

incassotraject starten. Dit duurt zo’n 3 maanden. Tijdens het

kansen voor uw bedrijf. Om u te helpen verzorgen wij het
gehele incassotraject en verrichten we de nodige
ambtshandelingen. Onze incassospecialisten, juristen en

traject bepalen we of de debiteur wel wil betalen. Hier komen
we achter tijdens een live bezoek. Als een debiteur niet wil
betalen, is een gang naar de rechtbank nodig.

gerechtsdeurwaarders staan voor u klaar.
Zie hiervoor PUUR Procederen.
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PUUR Procederen

Eerlijk
Trouw
Moreel
Eenvoudig
Authentiek

Wij werken PUUR voor u
Wij willen dat uw debiteur de factuur betaalt en gaan ons

Wil een debiteur niet vrijwillig betalen dan is een gang naar de
rechtbank nodig. De rechtbank bepaalt het verdere verloop van
de procedure. In de rechtbank krijgen zowel de eiser (u) en de
gedaagde (debiteur) de kans om ieder de eigen kant van de
zaak te vertellen. Wij helpen u waar nodig en kunnen snel een
inschatting maken van het gehele traject.

PUUR Beslag
Helaas blijkt dat debiteuren ook na een vonnis niet altijd vrijwillig willen

daarvoor inzetten. Het is voor ons belangrijk dat u altijd

betalen. Dan is er beslag nodig. PUURNouta gaat er meteen op af.

op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen uw zaken.

Wij, als gerechtsdeurwaarders, hebben toegang tot exclusieve informatie

Daarom zijn wij transparant door het gehele proces en

en zijn de enige instantie die daadwerkelijk beslagen kan leggen.

kunt u 24 uur per dag meekijken in uw dossiers.
Samen zorgen we ervoor dat uw facturen worden betaald!
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WWW.PUURNOUTA.NL
0174 - 298 540

Waarom een
deurwaarder?

Waarom
PUURNouta?

• Een gerechtsdeurwaarder heeft

• Bij ons geen belletjes en briefjes!

toegang tot veel informatie.

Wij leggen de focus op langsgaan.

• Voordat wij gaan procederen

• Deurwaarders met decennia

kunnen we verhaalsmogelijkheden

ervaring.

onderzoeken.

• Wij maken snel het onderscheid

• Wij mogen meer dan een

tussen iemand die niet en wel wil

incassobureau, zoals beslag leggen.

betalen.

STUUR UW
OPDRACHT
*E-mail naar: info@puurnouta.nl,
vul het formulier in op de website of bel ons.

