Een aanmaning, wat te doen?
Het overkomt bijna iedereen wel eens, vergeten een rekening te betalen en dan een aanmaning krijgen.
Wat te doen? Alvorens dat antwoord te geven, wil ik graag uiteenzetten, wat is een aanmaning, wat
betekent een aanmaning in juridische zin, wat heeft een aanmaning voor gevolgen? Een aanmaning is
een brief, het kan ook een telefax of een e-mail zijn, waarin wordt medegedeeld dat de afgesproken
betalingstermijn is verstreken en aan de debiteur wordt verzocht het verschuldigde bedrag per
omgaande te voldoen. De eerste betalingsherinnering is vaak een beleefd verzoek tot betaling. Als daar
niet op gereageerd wordt, dan volgt meestal een behoorlijk stevigere aanmaning, waarin de debiteur
expliciet in gebreke wordt gesteld en gesommeerd wordt op zeer korte termijn te betalen. Daarbij
wordt de debiteur erop gewezen dat bij niet betaling een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder zal
worden ingeschakeld. Vaak wordt dan ook medegedeeld dat alle kosten verbonden aan de invordering,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de debiteur verhaald zullen worden en dat er rente in
rekening wordt gebracht. Vanaf dat moment begint de teller dus te lopen. Die bijkomende kosten
kunnen hoog oplopen. Denkt u aan incassokosten, rente, deurwaardersexploten. Als de zaak naar de
rechter gaat komen daarbij proceskosten, kosten gemachtigde en eventueel kosten voor een advocaat.
Als u door de rechter veroordeeld wordt tot betaling, komen er nog bij kosten betekening vonnis door
de deurwaarder en executiekosten zoals de kosten voor loonbeslag of beslag op roerende zaken en
executoriale verkoop. Al met al kan de rekening behoorlijk oplopen en is vaak een veelvoud van het
oorspronkelijke verschuldigde bedrag, de hoofdsom. Het is dus verstandig bij een aanmaning altijd te
reageren! U kunt het verschuldigde direct betalen of als u het met de aanmaning niet eens bent contact
opnemen met de schuldeiser. Als het om grote bedragen gaat is het aan te raden schriftelijk en
aangetekend te reageren, zodat u bewijs heeft dat u heeft gereageerd.
Naast vergeetachtigheid is de voornaamste reden waarom mensen hun rekeningen niet betalen het feit
dat mensen gewoon niet kunnen betalen en door allerlei oorzaken steeds dieper in de schulden raken.
Vaak wordt er wel de huur en het gas en licht betaald en is er geen geld meer voor andere rekeningen.
Daarbij speelt nog iets anders. Veel mensen hebben de neiging om als ze een tijd lang niets horen, te
denken dat het probleem vanzelf is opgelost. Totdat de deurwaarder voor de deur staat, en dan begint
de ellende. Graag geef ik een voorbeeld van een extreem uit de hand gelopen vordering. Het ging in
deze zaak om een kredietverstrekking uit 1992 voor een bedrag in guldens van Fl 10.000,= ( €
4600,=). Door allerlei omstandigheden werd het krediet niet afgelost en is die kwestie tot op de dag
van vandaag nog niet geregeld. Er is sprake van meerdere loonbeslagen, beslagen op roerende zaken
etc. etc. Inmiddels is de vordering door kosten en rente opgelopen tot, schrikt u niet meer dan €
50.000, = Een vertienvoudiging van de oorspronkelijke hoofdsom! U kunt het maar beter niet zo ver
laten komen. Als u een conflict heeft over een rekening of als u meer schulden heeft en u komt er niet
uit, laat u zich dan tijdig adviseren.
U kunt contact opnemen voor een gratis eerste consult. Juridisch Adviesbureau mr. V.A. Andringa,
Dalweg 7, Baarn Telefoon 035 - 5436399. www. juridischraadsman.nl.

