URGENT
[VOLLEDIG ADRES]

BEVESTIGING BETALINGSREGELING
[PLAATS], [DATUM]
[AANHEF],
In de bovengenoemde zaak kan u worden toegestaan het verschuldigde bedrag van € [TOTAAL] te
voldoen volgens de navolgende specificatie:
#
1.
2.
3.
…

Vervaldatum
[DATUM]
[DATUM]
[DATUM]
[DATUM]
[DATUM]
Totaal:

€
€
€
€
€

Bedrag Opmerkingen
[TERMIJNBEDRAG]
[TERMIJNBEDRAG]
[TERMIJNBEDRAG]
[TERMIJNBEDRAG]
[TERMIJNBEDRAG]
[TOTAAL]

U maakt genoemde bedragen over naar rekening [UW REKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING
REKENING] te [PLAATS] o.v.v. “betalingsregeling [DOSSIER- OF FACTUURNUMMER]”. U kunt uw bank
ook opdracht geven het termijnbedrag automatisch over te maken.
Voor de goede orde delen wij u mede, dat bij enige niet tijdige betaling het restant ineens opeisbaar
kan zijn. Deze regeling komt dan te vervallen en wij zijn dan helaas genoodzaakt tot het nemen van
verdere maatregelen. Wij gaan er echter vanuit dat u het niet zover zult laten komen.
Indien uw inkomenspositie mocht verbeteren zal een en ander opnieuw worden bezien.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
In afwachting,
Hoogachtend,
[UW NAAM]
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