
Heeft u last van oninbare vorderingen?  

Medicas zorgt dat deze snel voldaan worden. 

Nu voor leden van de AHC gratis abonnement! 

Veel zorgverleners hebben zo nu en dan last van moeilijk inbare vorderingen. Vandaar dat we met de 
AHC zijn overeengekomen dat alle leden, zonder abonnementsgeld te betalen, gebruik kunnen maken 
van onze incassodiensten. 

Normaliter bedraagt het abonnement voor de incassoprocedure € 149,- per jaar. Ook indien u weinig 
tot geen vorderingen heeft op jaarbasis, loont het zich om u aan te melden bij Medicas. Omdat u lid 
bent, kunt u immers gebruik maken van onze betalingsvoorwaarden, sommatiestickers, naam en logo 
in communicatie met uw debiteuren.  

Op www.medicas.net vindt u meer informatie over Medicas en onze diensten. Na ontvangst van uw 
aanmelding kunt u direct uw moeilijk inbare vorderingen aan ons overdragen, zelfs tot vijf jaar terug. 
Tevens zult u dan de betalingsvoorwaarden en sommatiestickers van Medicas ontvangen. Indien u 
zelf geen herinneringen wenst te versturen, dan kunnen wij dit tegen een beperkte vergoeding ook 
voor u verzorgen.  

De voordelen op een rijtje:  

Een groot aantal psychologen, tandartsen, huisartsen, apotheken, fysiotherapie en andere 
(para)medici kent de voordelen van werken met Medicas. Wij verzorgen de incassoprocedures, zodat 
onze klanten zich volledig kunnen concentreren op de behandeling van hun patiënten of cliënten. 
Medicas zorgt voor snelle betaling van uw facturen, met behoud van de relatie met uw cliënten.  

Enkele voordelen op een rijtje: 

• No cure no pay in de minnelijke fase 
• Geen dossierkosten en provisie over de hoofdsom 
• Door de overeenkomst met AHC, nu ook geen abonnementsgelden voor het incassotraject 
• Besparing van tijd (dus geld) 
• Snellere betalingen 
• Verbetering van de cashflow 
• Minder debiteurenverliezen 
• Persoonlijk en juridisch advies 
• Duidelijke status overzichten 

* een gerechtelijke procedure wordt alleen in overleg en met uw instemming in gang gezet 

Wacht niet langer met het overdragen van uw moeilijk inbare vorderingen, en meldt u via 
https://medicas.net/overeenkomst-ahc/ aan bij Medicas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Joris Jochems van Medicas 076-5205292 

 

 

 

 


