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Dossiernummer: 121357 / Opdrachtgever B.V.
Rotterdam, 23 juli 2012
Geachte heer Te Baalen,
Uit de administratie van onze cliënt Opdrachtgever B.V. te Rotterdam is gebleken dat u
onderstaande vordering(en) niet heeft betaald. Onze cliënt heeft u ruimschoots de gelegenheid
gegeven deze vordering(en) te betalen. Ondanks verzoek daartoe heeft u niet aan uw
betalingsverplichting voldaan. U bent in verzuim.
Derhalve heeft Opdrachtgever B.V. ons benaderd om de vordering(en) in behandeling te nemen.
Onze cliënt heeft ons verzocht u nog éénmaal in de gelegenheid te stellen het navolgende bedrag te
voldoen, zonder buitengerechtelijke kosten en rente te rekenen.
Factuurnr.
20120354

Datum
01-06-2012

Vervaldatum
01-07-2012

Te voldoen

€

Bedrag
1.245,00

€

1.245,00

Cliënt heeft uw betalingen verwerkt tot en met 23 juli 2012. Indien u de vordering(en) vóór 23 juli
2012 heeft voldaan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Bij vragen of opmerkingen
kunt u contact op te nemen met cliënt.
Wij geven u één laatste mogelijkheid de kwestie in der minne af te doen door binnen 14 dagen na
dagtekening van deze brief het bedrag van € 1.245,00 te voldoen op rekeningnummer
12.34.56.789 t.n.v. Opdrachtgever B.V. o.v.v. bovengenoemd(e) factuurnummer(s).
Indien u niet tijdig of volledig betaalt dan worden er buitengerechtelijke kosten ad € 186,75 en rente
in rekening gebracht. Wij gaan echter vanuit dat u het niet zover zult laten komen.
In afwachting van uw tijdige betaling teken ik met hoogachting,
Mr. Drs. C. Sneevliet

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden te vinden op www.intocash.nl. Op aanvraag
zenden wij u een exemplaar toe. ABN-AMRO Rotterdam rek. nr. 44.35.29.965 - IBAN: NL48ABNA0443529965 –
BIC: ABNANL2A - KvK Rotterdam 24376169 – BTW nr. 8143.17.698.B.01 - contante betalingen verricht u via mr.
Pay van GWK Travelex (voormalig Grenswisselkantoor). Drs. A.J.C. Jonker, mr. drs. C. Sneevliet en mr. E.C.Y
Cheung zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

