
Leden kunnen hun onbetaalde facturen laten invorderen via de Confederatie Bouw 
Provincie Antwerpen. Om de uniformiteit van die invorderingsprocedure te bewaren, 
worden de verschillende stappen in dit proces samengevat.

PROCEDURE INVORDERING 
ONBETAALDE FACTUUR
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1
Eerste aanmaning van het lid naar de schuldenaar
Voordat u het dossier aan de Confederatie Bouw overmaakt, stuurt u zelf een 
aanmaning naar de schuldenaar. Wanneer de schuldenaar in gebreke blijft om 
hierop te reageren of betaling weigert, maakt u het dossier over aan de
juridisch adviseur van de Confederatie Bouw, Catheline De Vree 
(contactgegevens onderaan).

2
Dossier overmaken aan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen
U stuurt een e-mail naar catheline.devree@confederatiebouw.be met uw 
contactgegevens (telefoonnummer, ondernemingsnummer en e-mailadres) 
én het openstaand saldo dat moet worden ingevorderd met een beknopte 
toelichting. 

Als bijlage bij die e-mail voegt u toe: 
- De betrokken onbetaalde factuur of facturen;
- De eigen algemene voorwaarden;
- De eigen aangetekende aanmaning.

3
Aangetekende aanmaning
We kijken eerst na of de schuldenaar lid is van de Confederatie Bouw. 

- Zoja, delen we dit mee aan u, als schuldeiser. De Confederatie Bouw stelt zich 
neutraal op en er wordt geen aanmaning verzonden. De Confederatie Bouw kan 
wel op verzoek van beide leden een bemiddelende rol opnemen. 

- Als het gaat over een eenvoudige invordering  tegen een niet-lid, verzenden 
we, na ontvangst van het volledige dossier, een aanmaning per gewone én 
aangetekende zending naar de schuldenaar. U krijgt een kopie van de aanmaning 
via e-mail. Wanneer de schuldenaar rechtstreeks aan u betaalt of reageert, 
brengt u Catheline De Vree hiervan onmiddellijk op de hoogte.

1

   De Confederatie Bouw is vrij in de beoordeling van het “eenvoudige” karakter van de invordering. Indien een invordering niet eenvoudig 
wordt bevonden, zal de Confederatie Bouw eerder juridisch advies verlenen, dan automatisch in te vorderen.
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Meer informatie? 

  Catheline De Vree
  03 203 44 10
  catheline.devree@confederatiebouw.be

Confederatie Bouw Provincie Antwerpen   Th. Van Rijwijckplaats 7   2000 Antwerpen   T 03 203 44 00     antwerpen@confederatiebouw.be

4
Overmaken van het dossier door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen 
aan een advocaat
Wanneer de schuldenaar na de aanmaning niet reageert of betaalt binnen de 
tien dagen, maakt de Confederatie Bouw uw dossier integraal en op uw verzoek 
over aan advocaat Ward Borgmans. Mr. Borgmans zal op zijn beurt een eerste 
aanmaning per gewone zending versturen naar de schuldenaar. De eerste 
aanmaning van de advocaat is volledig gratis. 

Indien de schuldenaar naar aanleiding van de aanmaning van de advocaat 
betaalt, komt het betaalde bedrag u integraal toe en wordt niets aangerekend.

5
Kostprijs 
Vanaf de eerste aanmaning van de Confederatie Bouw tot en met de eerste 
aanmaning van de advocaat kost dit proces u niets. 

Wanneer de schuldenaar niet reageert op - of betaalt na de eerste aanmaning 
van de advocaat zal Mr. Borgmans de mogelijkheden van het dossier met u 
overlopen. Indien u na die bespreking de advocaat uitdrukkelijk de opdracht 
verleent om verder in te vorderen, worden de verdere prestaties van de 
advocaat vergoed tegen een tarief dat op voorhand tussen u beiden wordt 
afgesproken.


