
 

Rechtelijk Invorderings Bureau neemt 
zorg uit handen bij incasso-
trajecten 

 
Kinderdag- 
verblijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maatschappelijk verantwoord incasseren 



 

‘ We hebben de toeslag van de 

kinderdagopvang gebruikt 
voor het aflossen van 

andere schulden...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Groothuizen, om 

ervoor te zorgen dat u 

niet verder in de problemen komt, 

kunnen wij u helpen met een 

betalingsregeling. 

 

Met vriendelijke groet, 

RIB Incasso 



Uw kinderdagverblijf zonder 
zorgen 

 

 

 

U probeert incassomaatregelen zo veel 

mogelijk te voorkomen, maar als 

uw debiteur niet meer op aanmaningen 

reageert dan moet u de volgende stap zetten 

om uw rekening te incasseren. 

RIB Incasso neemt deze zorg uit handen 

waardoor u extra werk, tijd en moeite bespaart 

en u zich kunt richten op uw bedrijfsvoering. 

 

Hoge successcore van 92% 

Voor uw kinderdagverblijf is het belangrijk dat 

uw debiteurenproces soepel verloopt. Een 

herinnering of aanmaning met daar- in de juiste 

toon is van essentieel belang. Onze intensieve 

benadering is bewezen effectief. Zodra wij 

in communicatie zijn 

met uw debiteur, dan kunnen wij de schuld direct 

incasseren of een betalingsregeling treffen. 

Vervolgens zien wij er nauwlettend op toe 

dat vorderingen binnen korte tijd 

worden voldaan en dat betalingsregelingen 

worden nagekomen. 

Betaalt de debiteur toch niet op de afge- 

sproken datum? Dan nemen wij wederom 

contact op. Dit proces blijven wij herhalen 

totdat de volledige schuld is voldaan. 

 

Wij benaderen uw debiteur: 

 Schriftelijk 

 Telefonisch 

 Via Whatsapp 

 Via sms 

 Per mail 

 Via social media 

 Huisbezoek 
 

 

 

 

 

 

 

 
GRATIS HULP VOOR UW KLANTEN 

Wij helpen uw klanten gratis met het 

aanvragen en/of wijzigen van de 

kinderopvangtoeslag. Wij verwerken dit 

direct in de administratie en 

communiceren dit met u. 

 

TOESLAGENDIENSTVERLENER 

RIB Incasso is een officiële 

toeslagendienstverlener van de 

Belastingdienst. 

 

Wij helpen ouder(s) of verzorger(s) ook als 

er problemen zijn met de 

kinderopvangtoeslag, door het opstellen 

van bezwaarschriften voor de 

Belastingdienst. 



RIB is dé incasso-specialist in de branche 
kinderdagopvang 

 

 

 

Het RIB Incasso is een landelijk opererend full 

service incassobureau die volwaardige 

ondersteuning biedt bij uw incasso-traject. Met 

het oog op behoud van klanten en een juridisch 

verantwoorde en persoonlijke benadering, is RIB 

succesvol in het innen van openstaande 

vorderingen voor kinder- dagverblijven. 

 

Maatschappelijk verantwoord incasseren en 

het minnelijk traject Om ouders niet verder 

in de problemen 

te brengen, sturen wij aan op een minnelijk 

traject waarbij wij op een menselijke manier en 

zonder tussenkomst van de rechter incasseren. 

RIB handelt binnen de kaders van de wet- en 

regelgeving, AVG en Wet Incassokosten. Met 

respect voor de gedragscodes van de 

incassobranche hebben integriteit, privacy en 

betrouwbaarheid onze focus. 

Draag uw openstaande vordering(en) over aan 

RIB Incasso. U bent verzekerd van professionele 

ondersteuning en vaste, heldere afspraken. 

 

1. Uw geld is altijd veilig want het staat op een 

derdengeldenrekening. 

2. Wij hanteren de Wet Vastgestelde 

Percentages van de Wet Incassokosten 

3. Wij zijn bereikbaar als uw adviseur in uw 

incassoproces en geven u informatie over wat 

wettelijk mag. 

4. Samen met uw RIB-contactpersoon 

bepaalt u welke afspraken wij mogen 

maken. 

5. RIB Incasso legt alle te maken afspraken 

vooraf met u vast. 

6. U heeft online 24/7 toegang tot uw 

dossiers met de correspondentie met de 

schuldenaar en de afspraken die gemaakt 

zijn. 

VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN 

 

60% Ouders betalen structureel te laat. 

 

35% 
U krijgt geen contact meer met ouders of 

verzorgers. 

75% 
De kinderdagopvangtoeslag wordt voor 

iets anders gebruikt. 

18% 
Ouders verhuizen naar het buiten- land 

en er is geen contact meer. 

De ouders zijn gescheiden en maken 

35% ruzie over wie de kinderdagopvang moet 

betalen. 

15% 

Doordat ouders de Nederlandse taal niet 

goed beheersen, is de aanvraag voor de 

Belastingdienst verkeerd ingevuld. 



 

 

 

 

 

Start vandaag nog 

Kies het abonnement dat bij u past Besteed 

vandaag nog uw incasso- en debiteurenbeheer 

uit aan één deskun- dige partner. RIB Incasso 

biedt een compleet pakket resultaatgerichte 

diensten om u te ondersteunen in het 

voorkomen, minimaliseren en effectief 

behandelen van uw incassotraject. 

 

Heeft u advies nodig, bel ons! 

Wilt u meer informatie met betrekking tot de 

diensten van RIB Incasso? Wij advise- ren u 

graag en bieden waar nodig maat- 

werkoplossingen. Heeft u meer inzicht nodig? 

Kies er dan voor om door ons een analyse uit te 

laten voeren. Wij kunnen u vervolgens helpen 

met strategisch advies over uw 

debiteurenprocessen. 

 

Wilt u meer informatie? 

+31 (0)85 130 42 90 / kdv@ribincasso.nl 

Kleine beer 

 499 per jaar 

Voor het kinderdagverblijf 

✔ RIB-Webtool 

✔ Onbeperkt dossiers 

✔ Vaste casemanager 

✔ Schuldbewaking 

✔ Volledige uitkering van 

hoofdsom 

 

Voor de debiteur 

✔ Financieel advies 

✔ Minnelijke incasso 

✔ Deurwaarders traject 

KLIK OM VERDER TE GAAN 

Grote beer 

 799 per jaar 

Voor het kinderdagverblijf 

✔ RIB-Webtool 

✔ Onbeperkt dossiers 

✔ Vaste casemanager 

✔ Schuldbewaking 

✔ Voorbeeldbrieven 

✔ Juridisch advies 

✔ Volledige uitkering van 

hoofdsom 

 

Voor de debiteur 

✔ Financieel advies 

✔ Minnelijke incasso 

✔ Deurwaarders traject 

✔ Deurbezoek 

✔ Ondersteuning ouders 

KLIK OM VERDER TE GAAN 

mailto:kdv@ribincasso.nl


 

 

 
 

Kinderdagverblijf incasso 

Juridische bijstand 

Algemene voorwaarden 

Kredietrapport 

Consult 

Debiteurenbeheer Privé 

incasso Procederen 

Internationale incasso 

Advocaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+31 (0)85 130 42 90 

 

kdv@ribincasso.nl www.ribincasso.nl 

 

Innsbruckweg  130 

3047 AH Rotterdam 

 

KvK 72455012 
 

 

 

 
 

Maatschappelijk verantwoord incasseren 
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http://www.ribincasso.nl/

