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Zachte aanpak of...
...incasso met pit!





Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten en Juristen is een toonaangevend gerechts-
deurwaarderskantoor en incassobureau, gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

Naast de drie gerechtsdeurwaarders, beschikken wij over een volledige incasso-, ambtelijke én een 
juridische afdeling. Zo kunnen wij onze cliënten bijstaan in zowel juridische- als incasso-opdrachten. 
In het verlengde daarvan kan, door het uitvoeren van ambtshandelingen, krachtdadig worden 
opgetreden wanneer dat nodig is. Uw volledig debiteurenbeheer onder één dak dus. Daarmee 
onderscheiden wij ons uitdrukkelijk van andere aanbieders van incassodiensten.

Als professionele organisatie garanderen wij u een zakelijke en snelle (af-) behandeling van uw 
ambtshandelingen en incasso-opdrachten. Kenmerkend voor Hofman hierbij is onze persoonlijke 
en transparante werkwijze. Een betrokken, persoonlijke benadering is geen vanzelfsprekendheid  
in de huidige zakelijke- en financiële dienstverlening. Het is echter wél een kernwaarde van  
Hofman. Pas dan kun je jezelf met recht incassopartner noemen. Want dat zijn we. En we kunnen 
veel voor u betekenen!

Nico Hofman
Gerechtsdeurwaarder

Vlnr:

Harold van de Waardt
Gerechtsdeurwaarder

Oprichter en gerechtsdeurwaarder Nico Hofman is gestart in 1976. 
Na lange tijd als toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder te 
hebben gewerkt, nam hij in 1990 het gerechtsdeurwaarderskantoor 
over, waarna het is uitgegroeid tot de huidige organisatie van 20 
medewerkers. Samen met Martin Vorstenbosch en Harold van de 
Waardt, vormt Nico Hofman op dit moment de maatschap Hofman 
Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten en Juristen. 
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Het grote voordeel van het onderbrengen van uw vorderingen bij Hofman, is dat wij het volledige 
incassotraject vanaf de aanmaning tot en met de wettelijke invordering volledig kunnen afhandelen. 

Omdat de gerechtsdeurwaarder als enige bij wet is aangewezen om ambtshandelingen (zoals 
uitbrengen van dagvaardingen, betekening van vonnissen en/of leggen van beslagen) te verrichten, 
zijn ook de reguliere incassobureaus en advocatenkantoren afhankelijk van onze unieke vorm van 
dienstverlening:

Onze dienstverlening

  (Buitengerechtelijk) Incasso
Veelal starten wij bij uit handen geven met deze 
zogenoemde minnelijke fase van incasso.  Wij starten 
deze fase met controle op een faillissement of wettelijke 
schuldsanering, waarna uw debiteur schriftelijk alsmede 
telefonisch zal worden gesommeerd om tot betaling van 
de volledige vordering, inclusief bijkomende kosten en 
vertragingsrente, over te gaan. 

Deze minnelijke fase streeft ernaar een gerechtelijk 
traject, en daarmee gepaard gaande hoge proceskosten, 
te voorkomen. Tevens is de benadering in deze fase 
dusdanig, dat uw klantrelatie veelal gewaarborgd blijft.

Juridische dienstverlening
Op het moment dat wij geen betaling verkrijgen in het 
buitengerechtelijke traject, zal worden gestuurd naar 
het opstarten van een gerechtelijke procedure. Ook hier 
kunnen wij u volledig van dienst zijn. 

Hofman kan zelf voor opmaak van de dagvaarding zorg-
dragen, alsmede voor betekening van de stukken. Indien 
juridische begeleiding en/of interventie noodzakelijk 
is, heeft Hofman een tweetal academisch geschoolde 
juristen die u in het volledige juridische traject zullen 
begeleiden, adviseren en de zaak verder voor u zullen 
afwikkelen. 

Onze juridische afdeling doet echter meer dan 
alleen het voeren van procedures.  Zij bemiddelen 
bij geschillenbeslechting en adviseren u over allerlei 
civielrechtelijke aangelegenheden. U kunt bij Hofman 
onder meer terecht voor al uw vraagstukken op het gebied 
van arbeidsrecht, huurrecht, algemene voorwaarden 
en alle overige vraagstukken over contracten/ 
overeenkomsten.
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wel eens noodzakelijk kan zijn om een andere benadering 
en/of aanpak erop na te houden.

Omdat Hofman alle dienstverlening onder één dak 
aanbiedt, hebben wij veel ervaring op het gebied 
van dergelijke uitzonderingen en kunnen wij u dan 
ook voorzien van een goed advies. Indien u advies 
wenst te ontvangen omtrent onze andere vormen van 
dienstverlening, staan wij ook altijd voor u klaar!

Ambtelijke werkzaamheden
Onder de zogeheten ambtelijke werkzaamheden 
vallen de taken van de gerechtsdeurwaarder. Alleen 
gerechtsdeurwaarders en toegevoegd-kandidaat-
gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd om ambtelijke 
handelingen te verrichten. Tot deze taken behoren onder 
andere het uitbrengen van dagvaardingen en het uitvoeren 
van vonnissen door middel van diverse beslagopties.  
De gerechtsdeurwaarder voert eveneens ontruimingen 
uit en is toezichthouder  bij veilingen.

In tegenstelling tot incassobureaus kunnen wij u deze 
dwangmiddelen tot betaling van een vordering wél 
bieden, aangezien de gerechtsdeurwaarder als enige 
in Nederland bevoegd is tot de uitvoering van deze 
werkzaamheden. 

Advisering 
Hofman kan u een passend advies geven op het gebied 
van de inrichting van uw debiteurenbeheer. Hierbij 
zal rekening worden gehouden met alle wettelijke 
bepalingen, eventuele algemene voorwaarden etc. 

Bij elke afzonderlijke vordering, kan Hofman u tevens 
voorzien van een goed advies. Hofman stelt het belang 
van algehele betaling op de eerste plaats, waardoor het 

Overige dienstverlening
Naast de incasso, ambtelijke  en juridische dienstverlening, 
biedt Hofman u tevens nog aanvullende dienstverlening 
zoals onder andere mediation, (geschillen)bemiddeling, 
toezichthouder veilingen/ openbare verkopingen etc.



Persoonlijke benadering
Hofman staat voor een persoonlijke benadering en een 
transparante werkwijze. Wij willen graag weten wie onze 
relatie is en op welke wijze wij onze dienstverlening het 
meest efficiënt kunnen aanwenden. Dat maakt ons tot 
incassopartner waarop u kunt bouwen. 

U behoudt controle
U kunt uw vorderingen overdragen en loslaten met het 
vertrouwen dat u volledige controle heeft over de uitvoer 
van onze dienstverlening. U heeft de keuze op welke wijze 
uw vorderingen behandeld moeten worden. Uiteraard 
adviseren wij u kundig over de diverse mogelijkheden en 
garanderen wij een zakelijke en snelle (af-) behandeling.

Vast contactpersoon
Alle medewerkers van Hofman hebben de kennis en 
kunde om uw volledige incassoportefeuille van begin tot 
eind zelfstandig op te pakken. Hofman biedt u daarom 
altijd een vast contactpersoon. Hij of zij zal uw gehele 
incassoportefeuille behandelen. Zo behouden we korte 
lijnen, waardoor snel en efficiënt kan worden gehandeld. 

Landelijk dekkend netwerk
Voor vorderingen buiten ons postcodegebied hoeft u niet 
op zoek te gaan naar een andere incassopartij, aangezien 
Hofman u een landelijk dekkend netwerk biedt. U behoudt 
uw vaste aanspreekpunt binnen onze organisatie en wij 
dragen zorg voor een complete en landelijke aansturing 
van de voor u te verrichten ambtshandelingen.

Naast onze zeer volledige vorm van debiteurenbeheer, zijn er nóg een aantal goede redenen om uw 
vorderingen onder te brengen bij Hofman Gerechtsdeurwaarders:

U en Hofman



Lid KBvG
U bent zeker van een goede afwikkeling van uw incasso-
portefeuille. Als gerechtsdeurwaarders zijn wij lid van de 
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 
(KBvG) en als zodanig zijn wij gehouden aan een groot 
aantal strenge kwaliteits-, beroeps- en gedragsregels. 

Wij werken uiteraard alleen samen met collegae waarvan 
wij weten dat ook zij volledig aan de strenge vereisten 
voldoen. 

Kosten?
Gewoonlijk worden onze kosten doorberekend aan de 
wanbetaler, uw debiteur. Indien de vordering inclusief 
kosten, om welke reden dan ook, niet verhaald kan 
worden op uw debiteur, zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing en krijgt u van ons een declaratie.

Afhankelijk van de hoeveelheid zaken die u uit handen 
geeft, kunnen wij op voorhand duidelijke tariefafspraken 
maken. Zo kan bijvoorbeeld een staffel worden aan-
gehouden met betrekking tot vergoeding van bepaalde 
kosten. Op deze wijze kunnen wij het kostenrisico voor 
u beperken.



Voor meer informatie en het online 
aanbieden van incasso’s, kunt u altijd 
terecht op www.hofmanincasso.nl.

Voor een incasso advies op maat, meer 
informatie en/of overige zaken, kunt 
u contact opnemen met ons kantoor  
van maandag tot en met vrijdag tijdens 
kantooruren (08:30 uur- 17:00 uur). 
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KANTOORAdRes: 
VAN deR dOes de WIllebOIssINGel 41/42
5211 Cd ’s-HeRTOGeNbOsCH 

POsTAdRes:
POsTbUs 426     
5201 AK ’s-HeRTOGeNbOsCH

T: +31 (0)73 - 687 2 400
F: +31 (0)73 - 613 17 94

e: INFO@HOFmANINCAssO.Nl
I: WWW.HOFmANINCAssO.Nl


