
 
 

Voorbeeld 14-dagen brief | U bent niet btw-plichtig 
 
[naam debiteur] 
[adres debiteur] 
[postcode] [woonplaats debiteur] 
 
 
Betreft: [uw kenmerk] 
 
[plaats], [datum verzending] 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Volgens onze administratie staat er nog een bedrag van [bedrag] open. Het bedrag 
heeft betrekking op de navolgende vervallen factu(u)r(en): 
 

Factuur Factuurdatum Vervaldatum Openstaand bedrag 
    

 
Aangezien u in verzuim verkeert bieden wij u de gelegenheid dit bedrag aan ons te 
betalen. Het bedrag moet uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief 
bij u is bezorgd zijn bijgeschreven op onze bankrekening [IBAN-nummer] dit 
onder vermelding van de factu(u)r(en). 
 
Mocht uw betaling niet tijdig worden ontvangen, dan bent u ingevolge de wet een 
vergoeding verschuldigd van [incassokosten volgens staffel] waarmee de vordering 
wordt verhoogd. Ook zullen wij de wettelijke rente in rekening brengen vanaf 
[vervaldatum factu(u)r(en)] 
 
Als wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven zullen de 
incassokosten ook nog worden verhoogd met de daarover verschuldigde 
omzetbelasting ten bedrage van [btw-bedrag over de incassokosten]. Wij kunnen 
de omzetbelasting niet verrekenen. 
 
Dit is de laatste mogelijkheid die wij u bieden om zonder bijkomende kosten te 
betalen.  
 
Met vriendelijke groet,  
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