


‘‘PVU Gerechtsdeurwaarders bestaat al ruim 45 jaar,’ vertelt Mau-

rice Rietveld, die naast partner eveneens als jurist en gerechtsdeur-

waarder optreedt, ‘maar die naam roept een te beperkt beeld op. 

We hebben daarom besloten ons vanaf 1 oktober aanstaande te 

profileren als PVU. Zo kunnen we ook kenbaar maken dat we het 

MKB juridisch adviseren en dat we opleidingen verzorgen voor 

gerechtsdeurwaarders en advocaten.’

Preventie door juridisch advies
Dat dit brede takenpakket voor ondernemers praktisch is, wordt 

tijdens het gesprek al snel duidelijk. Kantoordirecteur Wendy van 

Deutekom: ‘Iedere ondernemer heeft z’n eigen dingen waar hij 

goed in is. De juridische aspecten en het debiteurenbeheer schie-

ten daarbij nogal eens in. Terwijl je veel kan winnen door de or-

ganisatie tijdig tegen het licht te houden en een paar stappen voor-

uit te denken. Laat een professional bijvoorbeeld eens naar je 

algemene voorwaarden, huur- of koopovereenkomst kijken. Je 

krijgt dan een gedegen advies én je voorkomt problemen in de toe-

komst.’ En mocht het toch eens tot een juridisch geschil komen, 

dan neemt PVU u deze zorg graag uit handen, door de begeleiding 

op zich te nemen.

Debiteurenbeheer
Maar ook op het vlak van debiteurenbeheer valt winst te behalen. 

Enerzijds door te zorgen dat er juridisch gezien goede afspraken 

worden gemaakt met de afnemer of opdrachtgever, anderzijds door 

de financiële afhandeling structureel en consequent op te pakken. 

‘Op het moment dat je dat op z’n beloop laat, stapelen de rekenin-

gen zich op,’ is de ervaring van Maurice. ‘Dan wordt het steeds 

lastiger het volledige bedrag terug te vorderen.’ Gelukkig biedt 

PVU op dat vlak niet alleen prima advisering, maar ook onder-

steuning bij de uitvoering. Want terwijl incasso’s en gerechtsdeur-

waarders voor de meeste ondernemers de nodige stress met zich 

meebrengen, is het voor PVU dagelijkse kost, die snel en transpa-

rant wordt afgehandeld. Zélfs als het om internationale incasso’s 

gaat. PVU coördineert dat u uw uitstaande rekeningen betaald 

krijgt.

Persoonlijk contact
PVU is, als middelgroot bedrijf, makkelijk benaderbaar: je krijgt 

direct iemand aan de telefoon die weet waar hij het over heeft. ‘Dat 

is een groot voordeel’, vindt Wendy. ‘We kiezen heel bewust voor 

dit persoonlijke contact, omdat we dit belangrijk vinden in ons 

werk. Je moet je in de ander kunnen verplaatsen, aanvoelen wat 

hij precies wil. Rechtvaardig maatwerk; daar draait het tenslotte 

om. We hebben een enorme praktijkervaring en kunnen daardoor 

goede inschattingen maken en gedegen adviseren. Bijkomend; wij 

hebben bij betalingsachterstanden niet met alle bijkomende emo-

ties en frustraties te kampen. Daardoor kunnen we helder met de 

opdrachtgever en debiteur communiceren en zo een oplossing zoe-

ken die voor beide partijen optimaal is. Een integere, persoonlij-

ke benadering is daarbij echt onmisbaar.’ !

JURIDISCH

Wanbetalers, juridische perikelen… Er is geen ondernemer die er op zit te wachten, maar helaas 
krijgt vrijwel iedereen er vroeg of laat mee te maken. Gelukkig kan je je tegen een aantal zaken op 
voorhand al indekken. PVU kent het klappen van de zweep en adviseert ondernemers over de mo-
gelijkheden. Voorkomen is immers beter dan genezen. En loopt er toch eens wat mis, dan zoeken 
de professionals van PVU een passende oplossing.
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PVU Gerechtsdeurwaarders gaat per 1 oktober 

van dit jaar verder onder de naam PVU.
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GRATIS ADVIES VOOR MKB

Hebt u vragen op het juridisch vlak of wilt u eens 

van gedachten wisselen over uw debiteurenbe-

heer? Maak dan vrijbli jvend een afspraak voor 

ons gratis ondernemersspreekuur.
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