
De Klerk Gerechtsdeurwaarders heeft een 

omvangrijke expertise opgebouwd in de zorg, 

het mkb en de verhuursector. We incasseren 

altijd met oog voor de menselijke maat, 

maar zonder het doel uit het oog te verliezen.  

Zorgverleners

Al jarenlang incasseren wij succesvol in opdracht 

van onder andere ziekenhuizen, tandartsen en 

fysiotherapeuten. Niet alle behandelingen worden 

standaard door verzekeraars vergoed. In zulke gevallen 

stuurt u een nota rechtstreeks naar uw patiënt of cliënt. 

Het komt voor dat deze de rekening niet (tijdig) betaalt. 

Ons advies is: geef deze in alle gevallen ter incasso 

uit handen, ook als u zich afvraagt of het de moeite 

wel loont. U hebt immers recht op betaling van uw 

declaraties, ook al gaat het soms om kleine bedragen. 

Verhuurders

Bij een huurachterstand vanaf drie maanden of bij 

veroorzaking van overlast door de huurder bent u 

als verhuurder gerechtigd de overeenkomst te laten 

ontbinden. Dit traject kunnen we u volledig uit handen 

nemen. Onze voorkeur gaat uit naar een oplossing in 

het minnelijke traject, waarbij achterstallige huurgelden 

worden geïncasseerd en verdere achterstand wordt 

voorkomen. Middels persoonlijk contact, en eventueel 

overleg met schuldhulpverleners en bewindvoerders, 

proberen we tot een passende oplossing te komen. 

Wanneer het echt niet anders kan, 

kunnen we overgaan tot ontruiming van het gehuurde. 

Ondernemers

Niets vervelender dan klanten die niet betalen voor uw 

producten of diensten. U hebt zich aan uw verplichtingen 

gehouden en verwacht dat uw klant dat vervolgens ook 

doet. Wij incasseren bij uw debiteuren altijd met oog 

voor de menselijke maat, zonder het resultaat uit het 

oog te verliezen. Vanaf de vervaldatum van de factuur 

tot aan de incasso kunnen wij uw debiteurenbeheer uit 

handen nemen. Zo kunt u zich een hele berg ergernis en 

financiële zorgen besparen, die u wellicht het plezier van 

het ondernemerschap ontnemen. 

Tegelijk kunt u zich blijven focussen op 

de core business van uw onderneming. 
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Effectieve maatregelen
Wij zoeken altijd naar duurzame

oplossingen die werkelijk helpen. Mensen

met problematische schulden verwijzen

we door naar schuldhulpverlenende

instanties. Lukt het een keer niet om op tijd 

te betalen, dan zijn we in eerste instantie 

coulant. Debiteuren helpen we door hun de

mogelijkheid te bieden via onze website een

betalingsregeling te treffen. Dankzij onze

ervaring weten we wat effectief is en wat niet.

Transparante communicatie
Via alle communicatiekanalen zijn 

we laagdrempelig, toegankelijk en 

bereikbaar. Klanten kunnen hun 

opdracht aanbieden via het portaal 

op onze website, maar uiteraard kan 

dat ook telefonisch, via e-mail of door 

persoonlijke overhandiging. 

We communiceren altijd helder in voor 

iedereen begrijpelijke taal.

Incasseren met
oog voor crediteur 
én debiteur

Scan voor
meer informatie

Uw incassopartner

Geen onnodige kosten
We nemen deze effectieve maatregelen 

om onnodige kosten te voorkomen. 

Zo kunnen debiteuren, voor wie het 

vaak een probleem is om telefonisch of 

persoonlijk contact te maken, via het 

klant-debiteurenportaal op onze website, 

zonder onze tussenkomst, veel zaken 

online regelen. Deze werkwijze verhoogt 

de kans van slagen aantoonbaar en houdt 

tegelijk de kosten zo laag mogelijk.

Perspectief voor debiteur
en crediteur
Zowel debiteur als crediteur hebben recht 

op een transparante, eerlijke en menselijke 

behandeling. Wij zoeken de oplossing 

in contact. We gaan op bezoek, stellen 

vragen, proberen de situatie te begrijpen. 

Dat is voor ons altijd het vertrekpunt en 

vandaar bewegen we naar een voor beide 

partijen bevredigend resultaat. 



De Klerk: meer dan incasso

Wij staan nadrukkelijk voor het recht van de crediteur 

die om welke reden dan ook wacht op een betaling. 

Tegelijk is er altijd het verhaal van de debiteur, 

die om een bepaalde reden niet kan betalen. 

Als gerechtsdeurwaarders zijn wij geen hulpverleners, 

maar toch zien wij het als onze maatschappelijke plicht 

om bij geconstateerde problemen, zoals armoede of 

schulden, de debiteur perspectief te bieden. 

Dat kan natuurlijk alleen als wij persoonlijk contact met 

deze mensen hebben, en daarom is dat ook een van de 

belangrijkste voorwaarden voor een goede uitoefening 

van ons werk.

Talloze schrijnende verhalen hebben we al gehoord: 

schaamte, stress, onmacht, laaggeletterdheid, 

sociaal isolement, onbegrip, en voortdurend dat zwaard 

van Damocles boven het hoofd omdat de rekeningen 

zich opstapelen. Zonder het doel uit het oog te verliezen 

luisteren wij telkens opnieuw naar deze verhalen. 

En altijd vragen we ons af: wat kunnen we voor

deze persoon betekenen? Soms zijn een paar praktische 

tips al voldoende, in andere gevallen is doorverwijzing 

naar instanties aanbevelenswaard. Wij proberen hierin 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Daarnaast zorgen we in onze communicatie voor 

begrijpelijke taal en bieden we debiteuren de 

mogelijkheid online een betalingsregeling te treffen. 

Zo doen we er alles aan om rigoureuze maatregelen 

als beslaglegging en, in spelende huurzaken, 

ontruiming te voorkomen.

Ook een debiteur heeft recht op perspectief

Wie is Ron de Klerk?

Behalve incasso’s voor zorgverleners, ondernemers 

en verhuurders verzorgen wij ook ambtelijke 

werkzaamheden in opdracht van advocaten. 

Denk daarbij onder andere aan het betekenen van 

allerhande exploten, het tenuitvoerleggen van een 

vonnis, het nemen van conservatoire maatregelen 

en het opmaken van akten van constatering.

In de regio tussen Utrecht en Arnhem verzorgen wij 

de ambtshandelingen zelf. Buiten deze regio maken 

we gebruik van een netwerk van streng geselecteerde 

collega-gerechtsdeurwaarders. Ook voor advocaten die 

onze ambtshandelingen in heel Nederland willen laten 

uitvoeren, zijn wij het aanleveradres en aanspreekpunt. 

De Klerk Gerechtsdeurwaarders 
steunt Schuldhulpmaatje

Omdat wij de weerbarstige praktijk van mensen 

in armoede van dichtbij kennen, ondersteunen wij 

Schulphulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn buddy’s 

die mensen met schulden helpen naar een weg uit 

de neerwaartse spiraal van een leven in roodstand. 

Schulden kunnen onder andere zorgen voor stress, 

slechtere (school)prestaties en sociaal isolement. 

Inmiddels helpen meer dan duizend Schuldhulpmaatjes 

op 60 locaties in Nederland mensen schulden te 

voorkomen en bestaande schulden op te lossen. 

Ieder Schuldhulpmaatje krijgt een driedaagse 

basisopleiding en wordt daarna jaarlijks 

gehercerticifeerd. Ron de Klerk heeft bij deze 

basisopleiding diverse workshops verzorgd over de rol 

en werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. 

Op deze manier ondersteunen wij initiatieven die op een 

persoonlijke manier mensen helpen schulden op 

te lossen én te voorkomen. 

Onze specialiteit ligt bij het vorderen van 

onbetaalde declaraties van zorgverleners, het 

treffen van maatregelen voor verhuurders bij 

betalingsachterstanden en het uitvoeren van

incasso’s in opdracht van (mkb-)ondernemers.

Terwijl het maatschappelijk vooroordeel nog altijd 

niet ten gunste van gerechtsdeurwaarders en 

incassobureaus is beslecht, verrichten wij onze 

werkzaamheden zeer nadrukkelijk met oog voor de 

menselijke maat. Dat betekent dat we zowel voor de 

vorderende partij als de debiteur zoeken naar een 

oplossing die recht doet aan de wederzijdse wensen en 

omstandigheden. Omdat we de gecompliceerde praktijk 

van alledag zeer goed kennen, zijn we in staat op het 

smalle koord van recht en gerechtigheid te balanceren. 

Opererend vanuit de regio zijn we voor onze klanten, 

relaties en debiteuren altijd dichtbij. Dat vinden we 

belangrijk, omdat we ‘onze’ mensen echt willen kennen. 

Alleen op die manier kunnen we gestalte geven aan 

onze maatschappelijk betrokken beroepsbeoefening. 

Desgewenst zijn we u ook van dienst in andere regio’s.

De menselijke maat is ons kompas

Sinds 2021 is De Klerk Gerechtsdeurwaarders in Ede hét adres voor het incasseren 

van onbetaalde rekeningen in de provincie Gelderland. Voor klanten in de regio tussen

de A1 en de A12 en van Arnhem tot Utrecht zijn we de specialist om de hoek. 

Ron de Klerk
Directeur, gerechtsdeurwaarder

Grote kantoren en kleine kantoren, 

Randstad en periferie, in dienst en als 

werkgever, Ron de Klerk heeft alle hoeken 

van deurwaardersland gezien. In 1983, dan 

achttien jaar oud, krijgt hij zijn eerste baan 

bij een middelgrote organisatie. Vervolgens 

doet hij de Vakopleiding Candidaat-

Deurwaarder, zoals dat op dat moment nog 

heet. Van Deventer gaat het vervolgens 

naar Zutphen naar Delft naar Utrecht 

naar Amsterdam naar Ede. In wisselende 

posities - officemedewerker, (kandidaat-)

gerechtsdeurwaarder, directeur-eigenaar 

- leert Ron alle aspecten van het vak 

kennen. Kort na zijn benoeming tot 

gerechtsdeurwaarder in 2000 neemt hij met 

een compagnon een Amsterdams kantoor 

over. Vanwege groei opent hij een tweede 

vestiging in Ede, die tevens vanuit een 

overname ontstaat. Op het hoogtepunt geeft 

hij leiding aan zeventig mensen. 

In 2021 besluit Ron het roer nog eens goed 

om te gooien en begint hij zijn eigen kantoor: 

De Klerk Gerechtsdeurwaarders. 

Met alle kennis en ervaring die hij de voorbije 

decennia heeft opgedaan, wil hij zijn vak, 

uiteraard binnen de kaders van de wet, 

nu op zijn eigen manier invullen. 

Dat betekent: klein, lokaal, dichtbij, 

onafhankelijk, zelfstandig, flexibel, 

bereikbaar, met oog voor de menselijke maat 

op zoek naar voor crediteur én debiteur.  


