
Wie schrijft de ideale aanmaning in b2b?
Een schriftelijke aanmaning blijft één van de 
meest gebruikte middelen om een klant aan te 
zetten tot betaling. Zorg dat ze duidelijk is een 
aanzet tot actie.

Het traject

Besteed uw openstaande facturen voldoende 
snel uit aan een externe partij. Wacht zeker 
niet langer dan 90 dagen na de vervaldag.

Overweeg ook de inzet van sms, whatsapp 
of video om uw debiteur tot betaling aan te zetten.

Stuur uw aanmaning altijd naar 
de maatschappelijke zetel en liefst 
ter attentie van een persoon.

RAPPEL / AANMANING

INLEIDING – informeren

  Wees duidelijk, concreet, persoonlijk (gebruik u), maar vastberaden want uw 
 klant is zijn betalingsafspraken niet nagekomen.

  Gebruik korte zinnen en houd het positief.

MIDDEN – specificaties

  Verwijs naar het factuurnummer, de datum en het bedrag.

EINDE – aanzetten tot actie

  Vermeld op welk rekeningnummer uw klant moet betalen.

  Wees duidelijk en gebruik een concrete datum waarop de betaling ten laatste 
 moet uitgevoerd zijn.

  Benoem de sanctie als de klant niet betaalt.

  Vanaf de laatste aanmaning rekent u aanmaningskosten aan.

  Blijf beleefd en respectvol, laat emotie achterwege.

UW NAAM

+ contactgegevens

Een aanmaning komt 
niet van een bedrijf, maar 

van een persoon. 
Onderteken uw aanmaning 

dan ook persoonlijk.

Gebruik op zijn 
minst een gescande 

handtekening

Vermeld waar het over 
gaat om verwarring met 
andere correspondentie 

te vermijden.

Vermeld nooit de 
hoeveelste rappel 

het is.

De meest flagrante vouten 
in een aanmaning
 de naam van de bestemmeling verkeerd spellen

 een onvolledig adres op de envelop

 onvoldoende frankeren

 inhoud die plechtig, gekunsteld en onbegrijpelijk is

 onduidelijk of onleesbaar geschrift

 onverzorgd papier gebruiken

 overdadige vormgeving

 papier gebruiken dat niet past bij de envelop

 spel- en taalfouten

 rekeningnummer vergeten

 tekst doorhalen en manueel fouten verbeteren

f
Vermijd onderstaande 
formuleringen:
''Volgens onze administratie is onderstaande 

factuur nog niet betaald''

U bent niet zeker

''Helaas hebben we geen betaling mogen 

ontvangen'' 

U bent nederig

''Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt'' 

U veronderstelt

''Ondanks eerdere brieven hebben wij uw 

betaling nog niet mogen ontvangen”

U bent niet efficiënt

''Mocht dit schrijven uw betaling hebben 

gekruist, dan kunt u deze herinnering als 

niet verzonden beschouwen”

U bent nutteloos verontschuldigend

 “Wij verwachten uw betaling binnen 14 dagen” 

U bent niet concreet

Zorg dat uw factuur alle 
verplichte vermeldingen bevat 
en verder …

• dat u ze op tijd verstuurt

• dat ze correct is

• dat ze aan de juiste   
 persoon gericht is 

Stuur uw eerste aanmaning 
binnen de 5 dagen na de 
vervaldag.

Wees niet te streng, want 
misschien is er een 
achterliggende reden om niet 
te betalen. Nodig vriendelijk 
uit om te betalen. 

Uw laatste aanmaning.

Wees streng en krachtig, zorg 
voor escalatie, want uw klant 
heeft voldoende kansen 
gekregen om te betalen. Voer 
uw dreigementen ook uit. 

Reken aanmaningskosten aan.

De ervaring leert dat 
25% van uw openstaande 

facturen na 90 dagen 
niet meer te incasseren 

is.

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Combineer dit met 
telefonische incassogesprekken.


