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Whitepaperserie: Maak winst van je omzet

Iedere ondernemer krijgt een keer te 
maken met onbetaalde facturen.  
Die kosten jou niet alleen geld, maar ook 
tijd en energie. Zonde, want je houdt je  
liever bezig met het helpen van klanten, 
de groei van je bedrijf of het uitwerken 
van nieuwe ideeën. 

In deze driedelige whitepaperserie leer je 
hoe je onbetaalde facturen voorkomt, 
wat je moet doen als je een onbetaalde 
factuur hebt en welke hulpmiddelen je 
kunt inzetten. In dit deel van deze 
whitepaperserie leggen we aan de hand 
van een stappenplan uit hoe je 
onbetaalde facturen kunt voorkomen.

Hoe check je je klant?
Je checkt je klant door bij een gespecialiseerde partij 
een kredietcheck uit te voeren. Dat is het meest 
eenvoudig omdat specialisten direct voor jou aan 
het werk gaan. Staan je (potentiële) klanten niet 
geregistreerd of organiseer je de check liever zelf, start 
dan met het maken van verschillende klantprofielen. 
Bijvoorbeeld wie er direct betaalt, wie op de laatste 
dag van de betalingstermijn betaalt en wie je altijd 
moet herinneren aan een openstaande factuur. 

Voor elk soort klant zijn er verschillende bronnen  
van data:
•  Grote bedrijven: In rapporten, jaarstukken, 

observaties van analisten en berichten in de media 
kun je veel informatie vinden. 

•  Midden- en kleinbedrijven (mkb): Hiervan is 
vaak minder data bekend. Je kunt dan het beste 
proberen inzicht te krijgen in hun persoonlijke 
gegevens. Dit zegt vaak iets over de manier van 
zakendoen. Heeft een ondernemer meerdere 
failliete zaken op zijn naam of is hij net uit de 
schuldsanering? Dan is deze ondernemer misschien 
niet de beste aanvulling voor jouw gezonde 
klantenbestand.

•  Consumenten: Dit is een lastigere doelgroep om 
te peilen. Iemand die ineens een flinke rekening 
van de garage krijgt, net zijn iets te dure vakantie 
heeft geboekt of onverhoopt zijn baan kwijt is, 
zal jouw rekening nog even voor zich uitschuiven. 
Kredietinformatiebureaus geven informatie over 
consumenten op basis van hun betalingshistorie. 
Dit biedt vaak een goede leidraad.

Ik wil onbetaalde facturen voorkomen
Iedere ondernemer wil onbetaalde facturen 
voorkomen, maar denkt hier vaak niet bewust over 
na. Met onderstaand stappenplan creëer je de 
juiste randvoorwaarden om onbetaalde facturen te 
voorkomen. 

Stap 1: Ken je klant
Je wilt het liefst iedereen helpen, zoveel mogelijk geld 
verdienen en doorgroeien. Maar niet elke klant is 
de juiste klant voor jouw bedrijf. Veel ondernemers 
moeten lang op hun geld wachten, omdat ze 
zakendoen met iemand die zijn betalingsverplichting 
niet kan of wil nakomen. Dit kun je voorkomen door je 
klanten vooraf te checken op kredietwaardigheid. 

Wanneer kun je een kredietcheck doen?
Eigenlijk altijd. Van trouwe klant tot iemand die net 
zijn eerste offerte aanvraagt. Voor veel ondernemers 
voelt een kredietcheck als wantrouwen. Maar een 
kredietcheck geeft juist aan dat je jouw bedrijf en je 
debiteurenbeheer serieus neemt. Inmiddels checkt 
ruim 50% van de ondernemers de kredietwaardigheid 
van zijn of haar klanten. Zo’n check is een stuk 
makkelijker geworden, omdat er meer data 
beschikbaar is en kredietchecks goedkoper zijn 
geworden.

Ik wil onbetaalde facturen voorkomen
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Lever jij aan zakelijke klanten? Dan heb je vanuit 
de wet iets meer vrijheid in je voorwaarden en 
betalingsafspraken. Neem dit in ieder geval in je 
voorwaarden mee:
•  Zakelijke klanten hebben wettelijk een 

betalingstermijn van 30 dagen. Je mag hier in 
jouw algemene voorwaarden van afwijken tot een 
betalingstermijn van maximaal 60 dagen. 

•  Voor zakelijke klanten geldt er geen Wet Incasso-
kosten (WIK). Je mag dus meer rekenen, maar dan 
moet dit wel in je algemene voorwaarden staan. 
Anders geldt automatisch de Wet Incassokosten.

•  Eigendomsbehoud mag je meenemen in je 
algemene voorwaarden. Goederen blijven dan van 
jou, tot de klant betaalt. Dit kan in jouw voordeel 
zijn als een klant bijvoorbeeld failliet gaat.

’Zakelijke klanten hebben wettelijk een 
betalingstermijn van 30 dagen.’

Stap 3: Duidelijk factureren
Heb je de opdracht afgerond? Stuur dan dezelfde dag 
een heldere factuur. Hierop zet je:
• De gemaakte afspraken. 
• Wat je hebt geleverd.
• De datum van vandaag.
• Je betalingstermijn.
•  Het rekeningnummer waarnaar de klant het geld 

moet overmaken. 
• Wat er gebeurt als iemand niet op tijd betaalt. 

Met een duidelijke factuur voorkom je misverstanden 
en zien klanten essentiële zaken niet over het hoofd. 
Vermijd daarom het gebruik van voetnoten waarin je 
bijvoorbeeld je rekeningnummer vermeldt. Grote kans 
dat jouw klant deze informatie de eerste keer mist bij 
het doorlopen van de factuur.

Stap 2: Zorg voor duidelijke betalingsafspraken
In je enthousiasme ga je vaak direct voor je klant aan de 
slag. Bij goed debiteurenbeheer is het belangrijk om za-
ken vooraf vast te leggen. Je algemene voorwaarden zijn 
de ideale plek om dit te doen. In je algemene voorwaar-
den staan jouw afspraken: wat zijn je leveringsvoor-
waarden, wat zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen, 
hoe zit het met betalen? Maak in je algemene voorwaar-
den onderscheid tussen consumenten en bedrijven. In 
de wet zijn dit namelijk twee verschillende groepen.

Hoe stel je algemene voorwaarden op?
Als start kun je vaak een gratis sjabloon gebruiken 
van je branchevereniging. Maar echt goede algemene 
voorwaarden maak je samen met een jurist. Heb je 
eenmaal algemene voorwaarden, dan moet je ze ook 
regelmatig opnieuw nalopen. Je bedrijfsactiviteiten, je 
werkwijze, de wet- en regelgeving: als er iets verandert, 
dan pas je je algemene voorwaarden aan. Lever je 
als bedrijf aan consumenten? Dan gelden er strenge 
regels. Handig, want daardoor staan een aantal 
onderdelen van je algemene voorwaarden al vast. 
Dit moet je in ieder geval in de voorwaarden opnemen:
•  Meestal heeft de klant 14 dagen herroepingsrecht: hij 

kan de aankoop binnen die termijn ongedaan maken.
•  Verkoop je abonnementen? Noem dan de 

opzegtermijn en geef aan tot wanneer de klant 
abonnementsgeld moet betalen. Moet iemand bij 
tussentijds opzeggen betalen? Zet dit, inclusief het 
bedrag, in je algemene voorwaarden.

•  Wanneer moet je klant betalen? Wat is zijn 
betalingstermijn? Dat mag jij als bedrijf zelf bepalen, 
zolang het maar redelijk is. Veel ondernemers 
hebben een termijn van 14 dagen. In de wet staat 
dat de klant in ieder geval binnen 30 dagen na 
ontvangst van de factuur moet betalen.

•  Wat doe je als een klant niet betaalt? Welke kosten 
zijn daaraan verbonden? Voor consumenten is een 
maximaal bedrag aan incassokosten vastgelegd in 
de Wet Incassokosten (WIK).

Hulp met een onbetaalde factuur
Door een klantkredietcheck, duidelijke betalings afspraken en heldere, overzichtelijke 
facturen zet je alle mogelijke middelen in om jouw klant een factuur te laten betalen. 
Maar er zijn altijd klanten zijn die, ondanks jouw inspanningen, toch niet betalen. Welke 
hulp kun je dan inschakelen? Lees hierover meer in de whitepaper ‘Ik wil hulp met een 
onbetaalde factuur’ van onze whitepaperserie: Maak winst van je omzet.

Lees ook onze whitepaper “Hulp bij een onbetaalde factuur” Bekijk nu  
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