Een betrouwbare partner
in debiteurenbeleid

Medicas
incassojuristen

Medicas is een toonaangevend incasso- & juridisch adviesbureau in
de (para)medische branche en is al 25 jaar voor veel zorgverleners
een betrouwbare partner. Wij nemen de incasso van moeilijk inbare
vorderingen van u over en bieden zekerheid dat het merendeel van
deze facturen ook betaald zal worden. Dat dit nodig is blijkt nog elke
dag. Het komt in elke praktijk voor dat cliënten zich niet houden
aan de financiële verplichtingen die ze zijn aangegaan. En de
moraal tot betalen blijft verslechteren. Dit betekent dat (para)medici
vaker met niet betaalde facturen achterblijven, wat u negatieve
energie, tijd en …geld kost. Wij verbeteren uw debiteurenstand.
Door onze discrete werkwijze zorgen we er tevens voor dat de
relatie met uw cliënten behouden blijft.
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No cure no pay
Wij rekenen geen incasso- of provisiekosten aan u door, ongeacht de door ons
uitgevoerde werkzaamheden.

Medicas heeft ervaring in het efficiënt en snel incasseren van openstaande
nota's. Wij hebben een efficiënte formule ontwikkeld waarbij we uw nota's snel
incasseren en de verhouding met uw cliënten zo min mogelijk verstoren:

·

Nadat uw klant tot betaling is overgegaan, ontvangt u het originele notabedrag.
Onze kosten verhalen we op uw debiteur, welke immers in gebreke is
gebleven. U kunt een ongelimiteerd aantal vorderingen insturen, ongeacht de
hoogte van het factuurbedrag. Indien u nu klant wordt betaalt u het eerste half
jaar niets. U kunt zo 6 maanden lang kennis maken met onze manier van
werken. Dit proefabonnement is geheel gratis, verplicht u tot niets en kunt u
zonder opzegtermijn en additionele kosten ontbinden.

Na ontvangst van uw nota's, met zoveel mogelijk relevante
(contact)informatie, gaan we voor u aan de slag. Hoe meer we weten, des
te beter kunnen we starten!

·

Wij verrichten een voorcontrole naar uw debiteuren..

·

Wij manen uw debiteuren tot betaling over te gaan. Telefonisch, schriftelijk
en elektronisch, gebruik makende van alle mogelijke
communicatiekanalen.

·

Wij rekenen geen provisie aan u door en verhalen de kosten op uw
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debiteuren.

·

Onze focus ligt op het innen van uw nota's gedurende de minnelijke fase.
Dit is zowel voor u (snelle afwikkeling en geen kostenrisico) als voor uw
patiënten (veel lagere kosten) veruit de beste optie! In tegenstelling tot
deurwaarders hebben wij (en u!) er dus geen belang bij om snel een
gerechtelijk traject op te starten.

·

Mocht er geen minnelijke oplossing mogelijk blijken, dan verzorgen wij het
gehele gerechtelijke traject, van het opstellen van de dagvaarding, behalen
van het vonnis tot executie van het vonnis. Onze werkzaamheden
gedurende het gerechtelijke traject zijn inbegrepen.
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VOORDELEN

Incasso procedure

Een groot aantal tandartsen, fysiotherapeuten, laboratoria, thuiszorgorganisaties, apotheken, psychologen, (privé)ziekenhuizen, huisartsen en
andere (para)medici kent de voordelen van het overdragen van (een deel van)
de administratie aan Medicas. Door Medicas in te schakelen kunnen zij zich
volledig concentreren op de behandeling van hun patiënten, en daar draait het
uiteindelijk om! Wij zorgen ervoor dat uw nota's snel betaald worden.

Heeft een patiënt na verscheidene herinneringen nog steeds niet betaald? Dan
is het de goede stap om de nota ter incasso uit handen te geven aan Medicas.
Medicas is de specialist in het verzorgen van de incasso van uw moeilijk inbare
vorderingen, en doet dit op effectieve, snelle en discrete wijze. Hoe sneller een
vordering ter incasso wordt overgedragen, hoe groter de kans op een algehele
en snelle betaling! De incasso procedure omvat de volgende stappen:

Enkele voordelen van de werkwijze van Medicas:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

wij rekenen geen provisie en incassokosten aan u door;
no cure no pay incasso;
snelle, efficiënte en discrete incasso;
gratis hulp bij het inrichten van uw debiteurenbeheer;
wij nemen ook lage factuurbedragen en oude nota's in behandeling;
besparing van tijd en geld;
snellere betalingen, lagere debiteurenstand en betere cashflow;
wekelijkse of maandelijkse status- en financiële overzichten;
eenvoudige en snelle digitale aanlevering van openstaande nota's;
persoonlijk en direct contact over de voortgang van uw
dossiers.

·

Het versturen van maximaal drie sommatiebrieven.

·

Het persoonlijk benaderen van uw debiteuren, zowel telefonisch als
via andere communicatiekanalen zoals Whatsapp, e-mail etc.

·

In samenspraak met u reageren op een eventueel verweer van
debiteuren.

·

Uiteraard kan uw patiënt altijd een reële betalingsregeling treffen.

·

Bij het uitblijven van betaling in de minnelijke fase, doen we u de
schriftelijke evaluatie toekomen over het wel of niet opstarten van
de gerechtelijke procedure. Wij voorzien u hierbij op basis van onze
jarenlange ervaring, geheel vrijblijvend van juridisch advies.

Het jaarabonnement voor de incasso procedure bedraagt slechts € 149,exclusief btw per jaar. Medicas rekent aan u dus geen incassokosten en
provisie over ontvangen bedragen, de kosten worden betaald door uw
debiteuren! Zodra u klant wordt, kunt u onbeperkt vorderingen bij ons indienen,
ongeacht de hoogte van het factuurbedrag. Ook oudere onbetaalde nota's
nemen wij in behandeling. Ter kennismaking betaalt u het eerste half jaar
niets voor het lidmaatschap!

PERSOONLIJK
ADVIES

Indien u voor deze optie kiest, blijft u dus zelf herinneringen versturen. Wij
helpen u graag met uw debiteurenbeheer, zodat u aan alle wettelijke vereisten
voldoet. Meer informatie over een juist aanmaningstraject, vindt u op onze site:
http://www.medicas.net/aanmaningstraject
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Omnicas Totaalmodule

MEDICAS Totaalmodule

Incidentele incasso

Met de Medicas Totaalmodule nemen wij het gehele debiteurenbeheer van u
over. Indien u kiest voor de Totaalmodule, hoeft u alleen de nota's zelf te
versturen. Mocht tijdige betaling uitblijven, dan versturen wij de herinneringen
voor u. Dit betekent voor u een forse tijd- en kostenbesparing en u houdt meer
tijd over voor het behandelen van uw patiënten! Tevens zorgen wij er ook voor
dat uw aanmaningstraject aan alle wettelijke vereisten voldoet. De Medicas
Totaalmodule omvat de volgende stappen:

Indien u slechts incidenteel een niet betalende patiënt heeft, dan kunt u ook
zonder abonnement onze hulp inroepen. Wij nemen de vordering kosteloos
voor u in behandeling. In veruit de meeste gevallen zijn er voor u geen kosten
aan verbonden. Wij verhogen de vordering immers met onze incassokosten,
welke betaald moeten worden door de niet betalende patiënt. Na ontvangst
van de betaling storten wij de hoofdsom aan u door en wij houden de
incassokosten. Mocht debiteur onverhoopt niet gedurende de minnelijke fase
tot betaling over gaan, dan vragen wij u toestemming de gerechtelijke
procedure op te starten. Mocht u geen gerechtelijk traject willen opstarten, dan
sluiten wij ons dossier en alleen dan brengen wij € 35,- in rekening. Indien u
een proefvordering wenst over te dragen, dan kunt u uiteraard ook kiezen voor
één van onze abonnementen, met een vrijblijvende proefperiode van 6
maanden.

·

Het versturen van een eerste kosteloze herinnering, welke aan alle
wettelijke vereisten voldoet.

·

Het versturen van de tweede herinnering, met gematigde kosten voor uw
debiteuren.

·

Het persoonlijk benaderen van uw debiteuren, zowel telefonisch als via
andere communicatiekanalen zoals Whatsapp, e-mail etc.

·

Mocht de betaling na twee herinneringen onverhoopt uitblijven, dan starten
wij automatisch de incassoprocedure.

Buiten het jaarabonnement à € 249,- verzorgen wij het versturen van beide
herinneringen alsmede het gehele incassotraject zonder bijkomende kosten.
Voorbeelden van herinneringen die wij versturen vindt u op onze site
https://medicas.net/voorbeeld-herinneringen/ Ter kennismaking betaalt u ook
voor de Totaalmodule het eerste half jaar niets!
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Maatschappelijk
verantwoord incasseren

Gerechtelijke procedure
Mocht debiteur ondanks diverse
sommaties niet vrijwillig overgaan
tot betalen, dan kunnen wij
(uiteraard na uw goedkeuring)
een gerechtelijke procedure
opstarten en begeleiden. Het
gehele gerechtelijke traject wordt
begeleid door onze afdeling
juridische zaken. De gerechtelijke
procedure omvat in hoofdzaak de
volgende stappen:

·

Vrijblijvend en kosteloos juridisch advies.

·

Opstellen dagvaarding en zorg dragen voor betekening dagvaarding door

Sinds de financiële crisis worden
incassobureaus tegenwoordig een stuk
sneller ingeschakeld. Veel incassobureaus schieten daardoor als
paddenstoelen uit de grond, waaronder
helaas ook een hoop onprofessionele
incassobureaus.
Er staan voor miljarden aan onbetaalde
rekeningen open. Deze openstaande
vorderingen moeten nu eenmaal geïncasseerd worden, het gebeurt steeds
vaker dat bedrijven door slecht debiteurenbeheer zelf kopje onder gaan. Wij
geloven in een incassoaanpak die mensen in hun waarde laat en waarbij
rekening gehouden wordt met de financiële positie van de schuldenaar. Wij
hebben oog voor zowel het belang van de schuldeiser als ook voor het belang
van de schuldenaar. Wij vinden het belangrijk dat mensen correct en integer
behandeld worden. Door schuldenaren gericht positief te benaderen in plaats
van uitsluitend juridische teksten met 'dreigende' taal te gebruiken, wordt een
grotere respons en een beter incassoresultaat behaald.

bevoegde deurwaarder.

·

Op de rol zetten van zaak bij het kantongerecht.

·

Uitreiken vonnis aan debiteur en uitrekenen hoogte van de openstaande
vordering.

·

Waarschijnlijk gaat uw debiteur alsnog over tot betaling. Mocht dit niet het
geval zijn, dan wordt het vonnis verzonden naar de deurwaarder, die
vervolgens overgaat tot executie van het vonnis, middels bijvoorbeeld
beslag op inkomen, banktegoed, (on)roerende zaken etc.

Zoals u kunt zien stellen wij alles in het werk om uw vordering betaald te
krijgen. De in de gerechtelijke procedure gemaakte kosten worden uiteraard in
rekening gebracht bij uw debiteur. Indien alles verhaald kan worden op de
debiteur, wat meestal het geval is, komen deze kosten van de deurwaarder en
kantongerecht dus niet voor uw rekening.
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Het louter versturen van sommaties met 'dreigingen tot…' werkt tegenwoordig
niet meer. Indien mogelijk mijden wij de harde incassoaanpak, maar streven wij
naar een reële en sociale oplossing voor de debiteur. De vordering wordt tegen
zo laag mogelijke kosten geïncasseerd, met de mogelijkheid tot het treffen van
een passende betalingsregeling. Wij trachten hoge gerechtelijke kosten zoveel
mogelijk te voorkomen. Een duur en langlopend gerechtelijk traject is immers
niet in het voordeel van noch de schuldeiser, noch de schuldenaar.
Maatschappelijk verantwoord moet echter niet verward worden met soft. Voor
schuldenaren die het normaal vinden dat zij schulden hebben en die zich niet
maximaal willen inzetten en mee willen werken om hun schulden op een
minnelijke wijze op te lossen, geldt dat wij streng en kordaat voor u zullen
optreden en zo nodig gerechtelijke stappen zullen ondernemen!
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WORD NU MEDICAS klant!
U kunt snel en eenvoudig gebruik maken van onze diensten. U hoeft alleen de
bijgesloten licentie / gebruikersovereenkomst te retourneren, waarop u
aangeeft van welke dienst u gebruik wenst te maken. Indien u het formulier
online wenst in te vullen, kan dit via de volgende link
https://medicas.net/overeenkomst/
Met het retourneren van de licentie/gebruikersovereenkomst, kunt u direct uw
openstaande vorderingen overdragen, tot 5 jaar terug! Wij zullen deze
debiteuren vervolgens direct benaderen. Om de vorderingen in behandeling te
kunnen nemen, dienen we van u alleen de onderstaande informatie te
ontvangen:

· Factuurnummer;
· Factuurbedrag;
· Factuurdatum;

VOORDE
LIDMA A

LIG

TSCHAP

· NAW gegevens;
Eventuele additionele informatie zoals geboortedatum, telefoonnummer en
e-mailadres zijn uiteraard meer dan welkom. Hoe meer we weten, des te beter
we kunnen starten en hoe hoger de kans op een succesvolle incasso!
U kunt er zelf voor kiezen hoe u de gegevens bij ons aan wilt leveren. U kunt
de kopiefacturen per e-mail, fax of post versturen, gebruik maken van ons
Excel bestand https://medicas.net/excelbestand/
of de gegevens van uw debiteur invoeren op onze website
https://medicas.net/indienen-vordering/

MEDICAS AMSTERDAM
020-2159466
info@medicas.net
Hullenbergweg 278
1101 BV Amsterdam
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www.omnicas.net
www.medicas.net
076-5205292
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Omnicas
B.V.
MEDICAS BREDA
Postbus
6537
076-5205292
info@medicas.net
4802
HM Breda
Postbus
6537
T 0031-(0)76-5205292
4802 HM Breda
F 0031-(0)76-5207630
E info@omnicas.net
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