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Van: acceptatie@das.nl [mailto:acceptatie@das.nl]
Verzonden: vrijdag 9 september 2016 13:42
Aan: Yvonne Hoogveld
Onderwerp: DAS

Geachte mevrouw Hoogveld,
Hartelijk dank voor uw bericht.
Hoe verwerken wij uw verzoek?
Uw bericht is bestemd voor de afdeling Incasso.
Daarom hebben wij het doorgestuurd naar deze afdeling. Zij zullen u op korte termijn verder informeren.
Advies
Graag wil ik u attenderen op onze website DAS.nl. alwaar u incassovorderingen snel kunt indienen. Uw verzoek komt
dan direct op de juiste afdeling en dat heeft als voordeel dat we sneller voor u aan het werk kunnen.
Vragen?
Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s. U kunt ons bereiken op één van
onderstaande telefoonnummers of per e-mail via acceptatie@das.nl. Wij helpen u dan graag verder.
Als u per e-mail op dit bericht antwoordt, verzoek ik u vriendelijk de 'onderwerp-regel' niet te wijzigen. Ik kan u dan
sneller van dienst zijn.
Met vriendelijke groet,
E.R. Hoeboer

DAS
Afdeling Acceptatie
Telefoon: 020 651 75 17 voor verzekerden
Telefoon: 020 651 78 11 (optie 1) voor tussenpersonen en volmachten
E-mail: acceptatie@das.nl

Yvonne Hoogveld <yhoogveld@archeodienst.nl>
Aan"acceptatie@das.nl" <acceptatie@das.nl>

09-09-2016 11:09

CcWillem-Simon van de Graaf
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OnderwerpIndienen incasso

Goedemorgen,
Hierbij willen wij deze facturen ter incasso indienen. De opdrachtgever wil factuur N160730 niet betalen.
Hij vind de factuur erg hoog en wil dit niet “zomaar” betalen. Hij heeft na ontvangst van de factuur geen
enkele reactie gegeven dat hij de factuur niet goedkeurt. Pas na diverse telefoontjes van ons met het
verzoek om betaling kwam hij met bovenstaande mededeling. Ook dit is alleen telefonisch aangegeven. Er
is geen enkele correspondentie over geweest.
Wij willen hierover geen discussie voeren. Deze factuur betreft het veldwerk. Dit werk is allang geleden
uitgevoerd en de factuur is dan ook terecht.
Naar aanleiding van de telefonische reactie over het ter discussie stellen van de betaling van het veldwerk
hebben wij op 25 augustus nog een factuur opgesteld waarin wij de kosten voor de uitwerking ook aan de
opdrachtgever doorbelasten. Ook deze willen wij indienen ter incasso.
met vriendelijke groeten,
Yvonne Hoogveld

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar
Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar
t 0316-581130
m
yhoogveld@archeodienst.nl
(See attached file: rek_N160833_CRV_Wirdum-Brédyk (DAO)_termijn 6_YH_2016-08-25.pdf)(See
attached file: rek_N160730_CRV_Wirdum-Brédyk (DAO)_termijn 5_YH_2016-07-11.pdf)(See attached file:
Herinnering CRV_2016-08-15.pdf)(See attached file: Maning CRV_2016-08-22.pdf)
Klik hier met de
rech termuisk no p als u
afbeeldingen wilt downloaden.
Ter bescherming v an uw
priv acy is deze afbeelding niet
auto matisch v an internet
gedownload.
logo

Disclaimer
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door derden of
openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van DAS is niet toegestaan.
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. (KvK 33110754), DAS Legal
Services B.V. (KvK 34283906) en DAS Legal Finance B.V. (KvK 34251232) zijn statutair
gevestigd te Amsterdam.
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