
UW PARTNER VOOR INVORDERING
GGN INVONED 

GGN invoned is een combinatie van jarenlange kennis en 
ervaring op het gebied van invordering (invoned) met de 
schaalvoordelen van het grootste deurwaarderskantoor 
van Nederland (GGN). Voor u betekent dit toegang tot alle 
innovaties waarmee GGN invoned persoonlijk én effectief 
incasseren in de praktijk brengt en een groot inzetbaar 
deurwaardersnetwerk van 100 deurwaarders.

Wij zijn dé invorderingspartner voor lokale overheden en 
houden ons zowel in binnen- als in het buitenland bezig 
met invordering van reguliere belastingen, parkeerbelasting, 
terugvordering en verhaal, privaatrechtelijke vorderingen, 
dwangsommen en bestuursdwang.  

Persoonsgericht en sociaal incasseren
Onze database van 3 miljoen particuliere debiteuren en 600.000 
zakelijke debiteuren biedt ons big-data om snel te bepalen of de 
privaatrechtelijke vordering verhaalbaar is. 

Onze Persona’s bieden inzicht in het type betaler: is het iemand 
die wel wil maar niet kan betalen? Of juist een nonchalante betaler 
die vaak laat betaalt? Aan de hand van het segment waarin de 
belastingschuldige zich bevindt wordt bepaald op welke wijze er 
contact wordt gezocht en met welke tone-of-voice.

GGN invoned heeft verspreid over Nederland eigen deurwaarders in dienst, 
zodat iedere belastingschuldige binnen maximaal 45 minuten bezocht kan 
worden. Hiermee borgen wij een snelle afhandeling van huisbezoeken en 
executiemaatregelen. Wat ook meerwaarde biedt is het feit dat deurwaarders 
de wijk of buurt goed kennen omdat ze er met regelmaat komen. 

Elke deurwaarder beschikt over een eigen tablet, RouteGGN genaamd. 
RouteGGN geeft realtime inzicht in alle lopende vorderingen. De deurwaarder 
kan direct op locatie wijzigingen verwerken of de lopende dossiers bekijken. 

Daarnaast beschikken wij over twee scanauto’s waarmee gezocht wordt 
naar voertuigen van wanbetalers ten behoeve van het leggen van beslag. 
De inzet van de scanauto’s draagt bij aan een verhoging van het 
invorderingspercentage met circa 5% per jaar. 

Landelijke dekking

Synergie GGN en invoned 

  17 tot 50 deurwaarders

  9 tot 17 deurwaarders 

  1 tot 9 deurwaarders

  woonplaats deurwaarder

 

GGN vestigingen



www.ggn.nl/invoned
Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met het salesteam van GGN invoned 
via 088-3315010. 

Hieronder staan voorbeelden van onze behandelplannen per type vordering weergegeven (vereenvoudigde weergave). Deze behandelplannen 
worden op maat met u afgestemd. 

Behandelplan per type vordering

Wat kan GGN invoned voor u betekenen? 
Terugvordering en verhaal
U wilt de invordering van alle gelden bij één en dezelfde 
invorderingspartner neerleggen. Met hart voor het publieke 
bestel en op een maatschappelijke verantwoorde wijze, dragen 
wij zorg voor uw terugvordering- en verhaaldossiers. 

Private invordering
Voor de invordering van privaatrechtelijke vorderingen bent u 
bij GGN invoned aan het juiste adres. Ons snelle innovatieve en 
debiteurspecifieke incassoproces, in combinatie met gerichte 
huisbezoeken, zorgt voor een minimaal aantal vorderingen in de 
juridische fase. 

Parkeerbelasting
Bij GGN invoned bent u altijd verzekerd van een maximale parkeer-
opbrengst. Onze werkwijze kenmerkt zich door een gestroomlijnd 
administratief proces, uitgebreide online rapportagemogelijkheden 
en invorderingsinstrumenten. Dankzij ons uitgebreide buitenlandse 
netwerk, ontkomen ook buitenlandse parkeerders niet aan een boete. 

Uitgelicht: SkipTracing 
SkipTracing is een tool die wij inzetten om belastingschuldigen te 
vinden die ‘onvindbaar’ lijken te zijn. Het is een geautomatiseerd 
proces dat sociale media profielen en fora scant met als doel 
te achterhalen waar de persoon zich bevindt zodat er contact 
gelegd kan worden. Ook raadplegen wij onder meer onze eigen 
databases, Kadaster, Kamer van Koophandel, Insolventie register, 
Universal databrokers (UDB), Creditdevice, Experian en Hoffmann 
bedrijfsrecherche.  

• Heeft u volledig en realtime inzicht in de status van uw dossiers 
via het online klantportaal;

• zijn wij ISO 9001 gecertificeerd en voldoen wij aan de AVG;
• is GGN Invoned deelnemer van het Garantiefonds 

Gerechtsdeurwaarders;
• staan wij garant voor sociaal en financieel rendement.

Belastingen  
Als verlengstuk van uw invorderingsproces, zorgen wij dat iedere 
belastingschuldige integer, respectvol en persoonlijk benaderd 
wordt. Ons doel is altijd om tot een structurele oplossing te komen. 
Met een behandeling op maat en de inzet van innovatieve levert 
GGN invoned een optimaal invorderingspercentage. 
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