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Aanmanen, in gebreke stellen en incasseren van vorderingen 
in Tsjechie 
 

Wanneer u zaken hebt gedaan met een bedrijf of particulier in Tsjechie, en uw 
facturen worden niet voldaan dan kunt u via Hartmanova.eu deze vordering laten 
incasseren. 
 
Hartmanova.eu biedt u een effectieve oplossing voor het incasseren van uw 
openstaande facturen in Tsjechië, onze specialisatie is namelijk ‘Tsjechisch recht in 
het Nederlands’. Wij kunnen u in het gehele proces bijstaan, van aanmaningen en in 
gebreke stelling, tot een dagvaarding met als resultaat een Tsjechisch betalingsbevel 
of Europees betalingsbevel.  
 
Hartmanova.eu kent de Tsjechische wettelijke regelingen met betrekking tot het 
incasseren van geldvorderingen. Kunnen er in Tsjechie incassokosten aan uw 
debiteur in rekening worden gebracht, en zo ja hoeveel. Bestaan er 
spoedprocedures, is conservatoir beslag mogelijk en kent men een 
faillissementsaanvrage zoals in Nederland. Wij weten precies welke stappen mogelijk 
zijn en hoe uw incasso zaak het beste kan worden aangepakt. Incasso 
Hartmanova.eu onderhoudt nauw contact met de diverse instanties in Tsjechië, zoals 
de Tsjechische belastingdienst, het Tsjechische kadaster, rechtbanken en juristen 
en/of advocatenkantoren.  
 
Inschatting kansen van een gerechtelijke incasso procedure in Tsjechië: Wordt de 
incasso buiten rechte niet opgelost dan krijgt u een inschatting van uw incasso zaak 
in Tsjechië. Dit advies omvat een omschrijving van de gerechtelijke procedure, de 
kosteninschatting de termijn die daarvoor doorgaans staat en de inschatting van de 
kansen in uw zaak. Op grond van dit advies kunt u vervolgens beoordelen of u de 
zaak wilt doorzetten of niet.  
 
Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan 
contact op via info@hartmanova.eu 

 

 

 

Hartmanova.eu 
Mail   info@hartmanova.eu 
Web    www.hartmanova.eu      
Tel   +31 13 214 0505 
 
of volg ons op: 
 
Linkedin:  linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 
Twitter:  twitter.com/tsjechischrecht 
Facebook:  facebook.com/tsjechischerepubliek 
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