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  LAATSTE AANMANING

Betreft: Laatste aanmaning Amsterdam, 29-06-2020

 

Volgens onze administratie staat/staan uw betaling(en) van de onderstaande factuur/facturen ondanks het
verstrijken van de betalingstermijn nog open. 

 

Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Factuurbedrag Reeds voldaan Openstaand
20700180 03-02-2020 19-01-2020 € 50,09 € 0,00 € 50,09
20701038 31-05-2020 16-05-2020 € 58,99 € 0,00 € 58,99
20701106 18-05-2020 03-05-2020 € 3,03 € 0,00 € 3,03
20701114 07-06-2020 23-05-2020 € 93,28 € 50,37 € 42,91
20701165 22-06-2020 07-06-2020 € 3,03 € 0,00 € 3,03
20701232 22-06-2020 07-06-2020 € 3,03 € 0,00 € 3,03
20701286 29-06-2020 14-06-2020 € 3,03 € 0,00 € 3,03
20701287 29-06-2020 14-06-2020 € 3,03 € 0,00 € 3,03

Totaal te betalen op 29-06-2020 € 167,14

 

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand overzicht te controleren en het vervallen openstaand saldo binnen 15
dagen over te maken naar het rekeningnummer: NL08ABNA00000000 ten name van Credifin Nederland B.V. te
Amsterdam, onder vermelding van het factuurnummer. U kunt ook met de onderstaande QR code betalen. 

De 15 dagen termijn vangt aan vanaf het moment van ontvangst van deze aanmaning. U wordt geacht deze
aanmaning te hebben ontvangen binnen 2 dagen na verzending, waarbij in geval u deze aanmaning per
briefpost ontvangt, een zondag, maandag of officiële feestdag niet meetellen als tussenliggende dag of dag van
bezorging. Indien u deze aanmaning per e-mail ontvangt, vangt de termijn aan op de dag van opening van deze
e-mail, dan wel in ieder geval binnen 2 dagen na verzending.

Indien het totaalbedrag niet binnen de gestelde termijn door ons wordt ontvangen, brengen wij u
buitengerechtelijke incassokosten in rekening. U bent op grond van de wet verplicht €  40,00 te voldoen.
Daarnaast wordt aanspraak gemaakt op contractuele of wettelijke rente vanaf het moment dat u in verzuim
bent.Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u dit bericht uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Andreas Lokin

Andreas Lokin



Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Debiteurenbeheer
Credifin Nederland B.V.
020-3452675
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