
DAADKRACHT, KWALITEIT
EN DICHTBIJ!

Bij Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso 
staan drie kernwaarden centraal, te weten 
daadkracht, kwaliteit en dichtbij.

Daadkracht, te herkennen aan de snelle maar rechtvaardige acties en hoge incasso-
resultaten. Niet eindeloos sommeren, want dit kost te veel tijd en geld, zowel voor de 
opdrachtgever als voor de debiteur die uiteindelijk moet betalen. Rijnland pakt door. 
Gedurende het gehele proces van aanmaning tot executie van het vonnis blijft Rijnland 
streng maar rechtvaardig, ook voor de debiteur. Rechtvaardigheid moet echter wel van 
twee kanten komen; ook de opdrachtgever moet tevreden blijven met de oplossing.

Kwaliteit, te herkennen en aanwezig bij het jonge maar professionele team van 
mensen met een juridische achtergrond en opleiding. Kwaliteit, die online, 24 uur per 
dag voor de opdrachtgever is te raadplegen. En kwaliteit in de totale organisatie die zo 
ingericht is dat zowel de opdrachtgever als debiteuren niet eindeloos worden 
geconfronteerd met diverse afdelingen en medewerkers. Al deze kwaliteiten zijn terug 
te vinden in de dienstverlening van Rijnland.

Dichtbij, een bewuste keuze van Rijnland. Wij willen dichtbij de opdrachtgever alswel 
bij de debiteur kunnen staan. Door onze kennis van de lokale markt en onze vaste 
dossierbehandelaars kunnen wij dit ook blijven borgen. Veel van onze opdrachtgevers en 
debiteuren bevinden zich in het Rijnmond gebied. Rijnland staat voor een sterke regionale 
partner, maar ook landelijk beschikken wij over een netwerk van kantoren in den lande 
waarmee wij samenwerken. Deze worden door ons kantoor aangestuurd, zodat u altijd 
uw vertrouwde, dichtbij zijnde aanspreekpunt houdt.
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Contact
Tel. 0181 -  622 707
Fax 0181 - 617 986

info@rijnlandgdw.nl
www.rijnlandgdw.nl

Postadres
Postbus 639
3200 AN Spijkenisse

Bezoekadres
Jan Campertlaan 2
3201 AX Spijkenisse



Vermogen tot  incasseren waar u recht op heeft...
De kernactiviteit van Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso is het incasseren van vorderingen, ongeacht
de hoogte. Maar wij kijken verder dan deze basis en zullen waar nodig met lef afwijken van de standaard. 

Daad bij het woord voegen!
De specialisten van Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso 
herkent u aan daadkracht en doorzettingsvermogen. Onze 
eigenwijze en eigentijdse aanpak spreekt steeds meer 
organisaties aan. Met onze oplossingsgerichte manier van 
denken én handelen zijn wij in staat ondernemers te 
ondersteunen en betere resultaten te realiseren dan onze 
concurrenten.

Werk uit handen nemen
Het leuke van ondernemen is doen waar je goed in bent! 
De administratieve afwikkeling van geleverde diensten 
hoort daar echter ook bij. En dat is nu juist waar wíj goed 
in zijn. Denk hierbij aan ondersteuning debiteurenbeheer, 
pré-incasso en verenigingsincasso. 
Wij adviseren organisaties over het beste plan van aanpak 
en begeleiden hen met het implementeren daarvan.

Kennis van de lokale markt
Rijnland heeft een scherp beeld van het betaalgedrag van 
consumenten en bedrijven in de regio. Met onze expertise
en kennis van de regionale en lokale markt zijn wij zeer goed 
in staat om de verhaalbaarheid van uw vorderingen vooraf 
in te schatten. Dit resulteert in zowel een snelle incassering 
alsook in het voorkomen van onnodig hoge kosten.

De juiste expertise in huis
Ons team bestaat uit enthousiaste,  dynamische en 
gedreven medewerkers. U bent altijd verzekerd van 
specialisten! Onze medewerkers hebben de juiste kennis, 
kunde en ervaring. Permanente educatie en ontwikkeling 
zijn een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.

Daag ons uit
Incasso blijft de kernactiviteit van onze dienstverlening. 
Het vertrouwen in onze aanpak onderschrijven wij door 
onze beloning deels afhankelijk te maken van het resultaat. 

Overeenkomst op maat
Afhankelijk van het soort en het aantal vorderingen 
dat u uit handen geeft, zullen de tarieven in overleg 
worden vastgesteld. 

Indien er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, 
gelden de scherpe tarieven als vermeld in onze algemene 
voorwaarden. Als dit u aanspreekt, daag ons dan uit voor 
een gesprek en geef ons de kans u te overtuigen!

De werkzaamheden van Rijnland 
Gerechtsdeurwaarders & Incasso omvatten:
• incasso
• debiteurenbeheer
• pré-incasso
• verenigingsincasso
• verrichten ambtelijke werkzaamheden
• juridisch advies
• begeleiden/voeren gerechtelijke procedures
• huurrecht
• detachering financiële specialisten

UW (HUUR)INCASSO
EEN PUZZEL?
Wij zorgen tijdig voor de 
ontbrekende stukjes!

UW INCASSO 
BESCHUTTEN
TEGEN DE 
REGEN?
Wij zorgen voor een 
goed resultaat...

ZORG VOOR EEN 
GEZONDE GROEI IN 
UW ONDERNEMING!
Laat uw debiteuren uw 
groei niet belemmeren...
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