ISK Creditmanagement met
Advocatenkantoor Jacobs en
Janssen & Janssen
Vanaf begin 2017 biedt Inkoop Samenwerking de Kempen aangesloten lidbedrijven voordeel op credit
management. Lange betalingstermijnen en slecht betalende klanten drukken op liquiditeiten en het
ontbreekt bedrijven vaak aan tijd voor debiteurenbeheer. Incasso is een logische stap, maar ook dat is
vaak een lastig traject. ISK heeft op verzoek van leden na een uitgebreide vergelijking en tendering
twee overeenkomsten gesloten. Met de twee nieuwe ISK-partners, Henri Jacobs van Advocatenkantoor
Jacobs en Martijn le Congé van Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders praten we over
zaken als incasso, gerechtelijke procedures en juridische dienstverlening.
Key Accountmanager Martijn le Congé van
Janssen & Janssen vindt openheid naar opdrachtgevers erg
belangrijk: ‘Als opdrachtgever biedt Janssen & Janssen vanuit
diverse vestigingen een vast aanspreekpunt voor operationele
vragen en is het mogelijk om 24/7 realtime de voortgang van
de incasso-activiteiten te volgen op een persoonlijke pagina’.
Maar onze dienstverlening reikt verder. We geven proactief
advies en helpen opdrachtgevers om het incassoproces optimaal
in te richten. we zetten onze ervaring en kennis in om schulden
te voorkomen. We zoeken bij klant-debiteuren naar het
onderliggend probleem en streven naar een schuldenvrije
maatschappij.’ Binnen het ISK-pakket is sprake van korting
op zaken als pre incasso, kredietrapporten en minnelijke en
gerechtelijke incasso.
Henri Jacobs van Advocatenkantoor Jacobs met vestigingen in
Bladel en Waalre geeft aan dat zijn kantoor bij uitstek geschikt
is als lidbedrijven persoonlijk contact op prijs stellen: ‘We hebben
goede resultaten bij het incasseren van geld bij klanten die
‘vergeten’ te betalen.’ Ook met Jacobs heeft ISK soortgelijke
kortingsafspraken gemaakt op dienstverlening met betrekking
op pre incasso, kredietrapporten en minnelijke en gerechtelijke
incasso. ‘We zitten in de buurt,’ vervolgt Henri Jacobs,’ en
klanten hebben altijd direct contact met degene die van de
zaak op de hoogte is’. ISK biedt haar lidbedrijven een advies
op maat met het aanbod van de twee dienstverleners. Men kan
snel aan de slag als er een concrete incasso-opdracht ligt.
te gaan, waarbij het gehele debiteurenbeheer wordt
overgenomen als uiterste.
Leden van IGE, OVBRM, POB en OBGB maken vrijblijvend en
kosteloos gebruik van de ISK voordelen.
www.iskempen.nl | www.janssen-janssen.nl
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