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GGN Maas-Delta ondersteunt VVE-010 met strak incassobeleid voor
Rotterdamse huiseigenaren
GGN Maas-Delta is een samenwerking aangegaan met VVE-010, een nieuwe beheerder voor
kleinere Verenigingen van Eigenaren in Rotterdam. Het innen van maandelijkse bijdragen voor
VvE’s is een van de specialismen van GGN Maas-Delta, onderdeel van de grootste incasso- en
gerechtsdeurwaardersorganisatie van Nederland. GGN Maas-Delta heeft VVE-010 geadviseerd
bij de inrichting van hun debiteurenbeheer en incassobeleid.
Strak incassobeleid leidt tot een hoger rendement voor VVE-010 en minder kosten voor
huiseigenaren die hun verenigingsbijdragen niet op tijd betalen. Door pro-actief in te springen op
dreigende betalingsachterstanden bij VvE-leden krijgt een nalatige huiseigenaar minder snel de
kans om uit te pas te gaan lopen, waardoor hij bespaart op aanmanings- en incassokosten. Proactief is bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de huiseigenaar vlak voor het einde van
de betalingstermijn in plaats van een herinnering sturen als de betalingstermijn al twee weken is
verstreken. Komen incassozaken toch bij GGN Maas-Delta terecht dan is dat in een vroeg stadium,
waardoor er actie kan worden ondernomen tegen relatief beperkte kosten.
Voorkomen van debiteurenrisico’s
De missie van GGN is het verhogen van het ondernemersrendement van haar opdrachtgevers
door het voorkomen, beheersbaar maken en terugdringen van debiteurenrisico’s. Pro-actief
debiteurenbeheer en strak incassobeleid zijn hierbij het begin. Rinus van Etten, bestuurslid van
GGN: ‘Uit onderzoek naar betaalgedrag dat wij jaarlijks doen, blijkt dat rekeningen slechter
worden betaald en dat in het afgelopen jaar meer mensen met incassobureaus en deurwaarders
in aanraking zijn gekomen. De bijdrage aan de VvE is ook typisch zo’n maandelijkse rekening die
makkelijk tussen de wal en het schip verzeild raakt als er even geen geld op de rekening staat.
Uiteindelijk heeft de hele vereniging last van slecht betalende mede-eigenaren en leiden
achterstanden in de verenigingsbijdragen tot achterstallig onderhoud, problemen met het betalen
van contracten en verzekeringen en voldoe je als VvE niet meer aan de regels van gemeente en
landelijke overheid. VVE-010 heeft als doel deze problemen te voorkomen door Verenigingen van
Eigenaren te helpen bij het administratief, financieel en onderhoudstechnische beheer van hun
gebouw. Wij ondersteunen VVE-010 hierbij graag vanuit onze expertise op het gebied van
debiteurenbeheer.’
Over GGN
GGN is de grootste incassospecialist en gerechtsdeurwaarders organisatie in Nederland. Bij GGN
werken ruim 1500 medewerkers, waarvan meer dan de helft als incassospecialist. Daarnaast zijn
er 144 (kandidaat) gerechtsdeurwaarders en 55 juristen. GGN is met 28 vestigingen actief in het
hele land. GGN Maas-Delta heeft vestigingen in Rotterdam, Schiedam, Dordrecht en Sommelsdijk.
GGN biedt als enige partij op landelijk niveau minnelijke incasso en gerechtelijke incasso binnen

één organisatie, met eigen kantoren. Daarnaast kunnen bedrijven bij GGN terecht voor het uit
handen nemen van facturatie, het volledige debiteurenbeheer, advies bij het inrichten of
verbeteren van het creditmanagementproces, detachering, training en opleiding van
debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en gerechtsdeurwaarders. Zie ook www.ggn.nl.
Over VVE-010
VVE-010 richt zich als één van de weinige beheerders op de kleinere Verenigingen van Eigenaren
in Rotterdam. VVE-010 is een initiatief van gemeente Rotterdam en de woningcorporaties
Com.wonen, Woonbron en Woonstad Rotterdam. Meer informatie via www.vve010.nl.
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