
ONTZORGT  
U VAN  
SLECHTE  
BETALERS

“Als je de richting  
van de wind  
niet kunt veranderen, 
verander dan  
de stand van je zeilen.”

 H. Jackson Brown 

biz
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Lijnrechtbiz is een advocatenkantoor dat u volledig ontzorgt van slechte betalers. 
Indien u een economische activiteit heeft zal u vroeg of laat te maken krijgen met 
wanbetalers. Dit is immers eigen aan het economisch leven. U kan betrachten 
deze te minimaliseren wat uiteraard zeer goed is voor uw zaak, maar ze volledig 
uitsluiten is allicht een utopie. De wind kan je nu eenmaal niet van richting 
veranderen …

OVER LIJNRECHTBIZ

Op dat ogenblik er voor zorgen dat u via de beste kanalen op de meest efficiënte 
wijze uw invordering aanpakt getuigt van knap ondernemerschap. De stand van 
de zeilen kan je immers zelf wijzigen …
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WAT DOEN WIJ?

Lijnrechtbiz, het zuster-advocaten-
kantoor van Lijnrecht, ontwikkelde 
een uniek concept om op snelle, trans-
parante en efficiënte manier achterstal-
lige betalingen en vervallen facturen in 
te vorderen zónder u, als klant, te be-
lasten met administratieve rompslomp 
en kopzorgen. We werken volgens een 
strak stramien met korte termijnen. Dat 
laat uw schuldenaar zo weinig mogelijk 
ruimte om zich doelbewust insolvabel 
te maken. 

Wij maken uw dossier volledig digitaal 
aan en volgen het digitaal op, zodat 
het werk snel en vlot gebeurt en wij de 
termijn voor het invorderingstraject zo 
kort mogelijk houden.

Want een achterstand in betalingen 
aan uw onderneming brengt op termijn 
ook uw onderneming in liquiditeits-
problemen. Hoe langer u wacht met 
invorderingsstappen, des te groter 
de kans dat uw schuldenaar facturen 
betwist of ondertussen failliet is en u 
nooit één cent ontvangt. Via ons onli-
neplatform laadt u het overzicht op van 
uw onbetaalde facturen en verstuurde 
aanmaningen. Lijnrechtbiz neemt het 
invorderingsproces daarna over, tot en 
met de betaling van alle facturen. Als 
er een tussenkomst van de deurwaar-
der nodig is, volgen wij deze stappen 
voor u op. 

Invorderingen op uw maat en volgens uw wensen

Uw goede klantenrelatie is onze zorg. 
Een gepast en respectvol debiteuren-
beleid is essentieel om toekomstige 
overeenkomsten met uw klanten niet 
in het gedrang te brengen. Bij de op-

start van de samenwerking neemt u 
zelf de beslissing over de toon van de 
communicatie en de directheid van de 
stappen die we ondernemen naar de 
debiteur. 

MAAK KOMAF MET WANBETALERS
Snel, transparant en  
zonder rompslomp voor u,  
dankzij de doorgedreven  
digitale aanpak3



ONZE 10 PLUSPUNTEN 

Er wordt 
geen uurtarief 
gehanteerd.  
Dat wil zeggen: 
geen verrassingen 
in de afrekeningen 
op het einde van 
het dossier. 

1. VOORAFGAANDE PRIJSZETTING
Lijnrechtbiz maakt vooraf een prijsafspraak met u als klant. Dat gebeurt zowel 
voor invorderingen ten aanzien van BTW-plichtige debiteuren als ten aanzien van 
particulieren. Het verschil zit in het feit dat bij BTW-plichtige debiteuren uw fac-
tuurvoorwaarden automatisch van toepassing zijn en dat dit bij particuliere schul-
denaars niet het geval is. 

Basisprijszetting in het geval van 
BTW-plichtige debiteuren

Lijnrechtbiz garandeert hier - voor 
zover de factuur niet gegrond betwist 
is en de debiteur solvabel is - de vol-
ledige hoofdsom voor de klant. Ons 
kantoor rekent alleen de bijkomstig-
heden aan (schadebeding, interest en 
rechtsplegingsvergoeding). Bij gedeel-
telijke inning worden eerst de externe 
kosten en de rechtsplegingsvergoe-
ding afgehouden, nadien gebeurt een 
procentuele verdeling van het ingevor-
derde saldo tussen de klant enerzijds 
en Lijnrechtbiz anderzijds.

Basisprijszetting in het geval van 
particuliere debiteuren

Afhankelijk van de solvabiliteit van de 
debiteur, het aantal facturen, de hoog-
te van de bedragen en de woonplaats 
van de debiteur wordt, in overleg met 
de klant, de exacte prijs per factuur 
bepaald.

Waarom maken wij met Lijnrechtbiz het verschil?  
Waarin verschilt Lijnrechtbiz van andere kantoren?  
Waarom is Lijnrechtbiz efficiënter, sneller, transparanter 
en goedkoper dan andere kantoren?
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Digitale aanpak 
levert tijdwinst 
én aanzienlijke 

kostenvermindering 
op.

2. 100% DIGITALISERING
Aan de hand van een Excel-lijst die de 
klant invult volgens onze richtlijnen, 
wordt er automatisch een dossier 
aangemaakt. Vervolgens wordt auto-
matisch de afrekening gemaakt en de 
verzending van de ingebrekestelling 
aan de debiteur uitgevoerd. Doordat 
er geen papieren dossiers moeten 
worden verstuurd, wordt er heel wat 

bespaard op kosten en wordt de ad-
ministratie bij de klant tot een minimum 
of zelfs tot nul herleid. Want de klant 
kan 24/24 en 7/7 zijn dossiers online 
raadplegen en wordt niet belast met 
ontelbare mails (zie punt 3).

De administratie 
wordt beduidend 
verminderd. 
Met versnelde 
en goedkopere 
procedure tot gevolg. 

3. MINIMALISERING VAN  
DE ADMINISTRATIE
Dankzij de doorgedreven digitalisering 
is er een hoop minder administratief 
werk. Zowel voor u, als klant, als voor 
ons, als invorderingskantoor. Mail-
verkeer wordt overbodig doordat de 
klant op elk moment zijn/haar dossiers 
kan raadplegen. In het digitale dossier 
wordt elke stap die in de procedure 
gevoerd is, meegedeeld. Ook worden 

daarin alle nuttige procedurestukken 
100% opgeladen zodat de klant op 
een transparante manier de hele 
procedure, stap voor stap, mee kan 
volgen. 
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De gratis 
solvabiliteitscheck 
zorgt voor een 
efficiënte aanpak van 
het dossier van bij 
de opstart en voor 
kostenbesparing. 

Onze doorgedreven 
specialisatie 
garandeert kwaliteit, 
snelheid en 
vermindering van 
kosten. 

5. GRATIS  
SOLVABILITEITS- 
CHECK
Bij elke debiteur gebeurt er vanaf een 
aantal toebedeelde invorderingsdos-
siers voorafgaandelijk én gratis een 
solvabiliteitscheck. Deze verloopt in 
samenspraak met een nationaal deur-
waarderskantoor, dat in elk arrondisse-
ment minstens één vestiging heeft. Die 
samenwerking leidt ertoe dat, indien 
de debiteur quasi failliet is of volledig 
insolvabel is, er geen invordering ge-
beurt. Deze kennis is van groot belang 
om kosten te besparen en efficiënt te 
werk te gaan. 

4. UNIEKE  
WORKFLOW
De workflow - zowel bij onze 
juridische als bij onze administratieve 
medewerkers - is volledig en 
uitsluitend gericht op de zo snel en 
vlot mogelijke invordering van uw 
openstaande fact(u)ur(en). Binnen 
Lijnrechtbiz worden geen andere 
juridische dossiers behandeld. 

Alleen de invordering van facturen is 
onze doorgedreven specialisatie. Deze 
gerichte, professionele aanpak leidt 
tot een efficiënt proces met de meeste 
kans op slagen en de minste kosten 
voor de klant.
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De procedure 
verloopt op maat 
van de klant.

8. AF TE SPREKEN TERMIJNEN
Lijnrechtbiz bepaalt, in afspraak met 
de klant, hoe snel na ontvangst van 
het dossier de ingebrekestelling ver-
zonden wordt, alsook welke termijn 
de debiteur krijgt om de betaling uit 
te voeren. Ook wordt samen bepaald 

wanneer er exact gedagvaard wordt 
en hoeveel ingebrekestellingen er voor-
afgaandelijk nog nodig zijn. 

Dankzij het 
jaarlijkse gratis 

nazicht blijven uw 
factuur- 

voorwaarden  
up-to-date.

7. GRATIS JAARLIJKS NAZICHT  
VAN DE FACTUURVOORWAARDEN
Lijnrechtbiz engageert zich ertoe om 
jaarlijks, indien de klant dat vraagt, de 
factuurvoorwaarden na te lezen en een 
update door te voeren, aangepast aan 

eventuele nieuwe wetgeving, recht-
spraak en/of rechtsleer. 

Deurwaarderskosten 
worden vast 
bepaald en geven 
nooit aanleiding tot 
onverwacht hoge 
rekeningen. 

6. VASTE DEURWAARDERSKOST
Lijnrechtbiz heeft met de deurwaarder 
een vaste afspraak dat, als hij overgaat 
tot uitvoering, de kosten worden be-
perkt tot een afgesproken maximum 
(als er een minimum aantal invorde-
ringen gebeurt via Lijnrechtbiz én als 
de voorafgaande solvabiliteitscheck 
is uitgevoerd). Want bij de uitvoering 
van vonnissen waarin de debiteur 
veroordeeld wordt, kan de debiteur 

alsnog failliet of in WCO (gerechtelijke 
reorganisatie) worden verklaard. De 
uitvoeringskosten van de deurwaarder 
kunnen dan snel oplopen tot 700, 800 
of zelfs 900 euro en meer. Om te ver-
mijden dat dit ten laste van onze klant 
valt, hebben wij een afspraak waarbij 
de deurwaarderskost wordt beperkt 
tot een minimumforfait. 
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Geen invordering  
=  
geen erelonen*. 

De stijl van de 
procedure wordt 

vastgelegd in 
samenspraak met 

de klant. 

10. LRB PARTICIPEERT IN 
UW RISICO
Als er geen invordering plaatsheeft, brengt Lijnrechtbiz, 
voor zover de wet en de regels van onze beroepsor-
ganisatie dit toelaat, geen erelonen in rekening vanaf  
het toebedelen van een minimum aantal dossiers. Wij 
participeren met andere woorden mee in het risico en 
u bespaart kosten indien de procedure, door externe 
omstandigheden, alsnog niet succesvol kan worden 
uitgevoerd en er alleen kosten worden teweegge-
bracht. 

9. U BEPAALT DE TOON  
VAN DE BRIEF EN DE 
PROCEDURE
De invordering verloopt altijd respectvol ten aanzien 
van de debiteur, maar wel met een heldere, krachti-
ge boodschap en op een efficiënte manier. In over-
leg met de klant kan de brief altijd aangepast wor-
den om de boodschap harder of diplomatischer 
te maken, of rekening houdend met een andere 
gevoeligheid van de klant inzake deze procedure. 

* Lijnrechtbiz brengt, voor zover de wet en de regels 
van onze beroepsorganisatie dit toelaat, in voormelde 
omstandigheden, geen erelonen in rekening.
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MEESTER  
KATRIEN BOULEZ

Advocaat-zaakvoerder, met ruim 25 jaar ervaring in de ondernemingswereld 
inzake financiën, operationeel leiderschap en HR. Als bestuurder en 

managementadviseur bij diverse vennootschappen bouwde zij een uitzonderlijke 
expertise op in het ondernemingsrecht en de gepaste aanpak van betwistingen en 

juridische problemen.

MEESTER  
GUY SCHIEPERS
Advocaat, tevens vennoot bij Lijnrecht met ruim 25 jaar ervaring 
in de advocatuur én met zin voor ondernemen; hij weet als geen 
ander waar het écht op aankomt in de bedrijfswereld.

WIE ZIJN WIJ?
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MEDEWERKENDE ADVOCATEN  
IN ELK ARRONDISSEMENT 
We hebben werkafspraken met advocaten in elk arrondissement van ons land 
- op sommige plaatsen zelfs in elk kanton - die volgens de door Lijnrechtbiz 
voorgeschreven werkwijze de invorderingen op de rechtbank doen om het hele 
werkproces te optimaliseren.

WAAROM KIEZEN VOOR LIJNRECHTBIZ?
EEN UITGEBREID TEAM VAN ADVOCATEN, ZELFS IN ELK KANTON, 
STAAT VIA LIJNRECHTBIZ KLAAR.

Een uitgebreid team van advocaten uit het ganse land staat klaar om volgens de 
spirit en de werkwijze van Lijnrechtbiz uw invorderingen voor de Rechtbank te 
behandelen. In elk kanton is er minstens één samenwerkend advocaat om uw 
belangen te dienen. 

ERVARING JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS. 

Een team van ervaren administratieve medewerkers brengt de hoger opgesomde 
punten in praktijk. Een maximale garantie op een gunstig resultaat.
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EXPERTISE IN ONDERNEMINGSRECHT
Dankzij onze samenwerking met advocatenkantoor Lijnrecht kunnen wij, indien 
nodig en gewenst, juridisch maatwerk aanbieden. Uitgebreide expertise en 
ervaring in het ondernemingsrecht maakt hen de juiste partner om juridische 
twistpunten uit te klaren.

Digitale aanlevering en opvolging dossiers

Procedure 24/24 en 7/7 online raadpleegbaar

Besparing tijd en geld

Wolters Kluwer heeft LijnrechtBiz  
voor 3 opeenvolgende jaren  
verkozen tot meest vooruitstrevend  
digitaal advocatenkantoor

Lijnrechtbiz is een pionier als het 
aankomt op de digitalisering van 
onze processen. Zo kunnen we niet 
alleen sneller, maar ook nauwkeuriger 
werken. Deze investeringen gaan hun 
doel niet voorbij. Meer nog, ze worden 
opgemerkt en erkend. Wolters Kluwer 

heeft al drie jaar, 2019-2021, de Legal 
Tech Map toegekend aan Lijnrechtbizz. 
Hiermee erkent Wolter Kluwers de 
digitaliseringstrategie en implementatie 
van Lijnrechtbizz als één van de meest 
vooruitstrevende in de sector.
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Romeinse Kassei 148, 3700 Tongeren  
T.: 012/21.96.83 • www.lijnrechtbiz.be

biz

“Het maakt niet uit,  
uit welke hoek de wind waait.  
Het gaat erom 
welke koers u zelf uitstippelt.”

  Vera Peiffer 


