
CollectOnline

Uw geld krijgen, een kwestie van goed beheer

Invordering
van uw facturen

Het vertegenwoordigen en informeren van Belgische transporteurs  
en andere logistieke spelers is de voornaamste doelstelling van UPTR.
Om ondernemers, actief in de transport- en logistieke sector, te 
helpen, beschikt UPTR over een breed gamma aan producten en  
diensten. De invordering van openstaande schulden is er één van.

Havenlaan 104-106
BE-1000 Brussel
T. 02 420 54 56
info@uptr.be
www.uptr.be

Onze actieve opvolging
zorgt voor de betaling
van jouw facturen.
UPTR biedt u in samenwerking met Intolaw 
bijstand en juridische expertise, via CollectOnline.

De terugvordering van uw facturen is :

• Gemakkelijk
• Simpel en snel
• In dialoog
• En ook voor kleine bedragen
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Onze actieve opvolging 
zorgt voor de betaling van 
jouw facturen :
•  
•  Het vermindert uw DSO (Days Sales Outstanding)
•  Het beperkt uw risico gekoppeld aan

faillissementen.

Met CollectOnline
• Geen kosten
• Geen provisie
• Geen voorschot
• Geen « Starter », « Pro », of « Platinum » pack !

CollectOnline, onlineoplossing, 
24/7 toegankelijk :
• kost u (meestal) niets

• vermindert uw DSO (Days Sales Outstanding)
• beperkt uw risico gekoppeld aan faillissementen
•  verlost uw teams van een moelijke taak
•  kan worden geautomatiseerd en gekoppeld aan

uw boekhouding (optioneel)

TOTAAL TE BETALEN

Simpel en snel
Uw boekhouding is gekoppeld 
(optioneel), of u stuurt de facturen op 
naar UPTR, die ze op het CollectOnline-
platform zal uploaden. 
En op dezelfde dag wordt er een 
aanmaning gestuurd door INTOLAW! 

Steeds in 
dialoog
Op een zeer strak tempo voeren 
UPTR en INTOLAW een reeks acties 
uit (dagvaarding per gerechts-
deurwaarder, zitting op de rechtbank, 
uitvoering van het uitgesproken 
vonnis, …), dit allemaal terwijl ze in 
dialoog blijven met u en uw 
schuldenaar.

En ook 
voor kleine 
bedragen
Aangezien de kosten altijd voor 
rekening van uw schuldenaar zijn, 
en dat deze in het ergste geval 
(faillissement van uw schuldenaar) 49 
euro bedragen, moet u zeker ook de 
kleine bedragen terugvorderen ! 

Gemakkelijk
U laat de professionals het werk doen : 
UPTR en INTOLAW.

€ 1.000 

€ 410 € 49 

€ 1.575 € 0,00 

+6 maanden
+ € 50 + € 100 + € 165 + € 260

€ 1.575

UW FACTUUR DE LAATTIJDIGHEID ONZE TUSSENKOMST

+ + +

HET EINDRESULTAAT

SCENARIO A
INTEGRALE TERUGVORDERING

SCENARIO B
TERUGVORDERING VAN DE 
HOOFDSOM

SCENARIO C
GEEN TERUGVORDERING

INTEREST VOOR 
BETALINGSACHTERSTAND

DAGVAARDING PER 
GERECHTSDEURWAARDER*STRAFBEDING incl. BTW

2 > 10%

€ 1.000 

1 2 3 

4 

RECHTSPLEGINGS- 
VERGOEDING

(*) Enkel de kosten van de dagvaarding door de deurwarder dienen eventueel voorgeschoten te worden
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