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Procedure betalingen en achterstallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U betaalt uw huur of kostennota (factuur) volledig en op tijd 

OF 

U betaalt correct volgens het afgesloten afbetalingsplan 

Er zijn geen gevolgen, u bent in orde 

1e aanmaning wordt verstuurd VOOR het einde van de lopende maand 
dit is een uitnodiging tot betaling binnen de 10 dagen 

U betaalt uw huur of kostennota (factuur) NIET VOLLEDIG, helemaal NIET en/of NIET OP TIJD of u volgt het afbetalingsplan NIET 

 U nam geen contact op met Inter-Vilvoordse ivm betaalmoeilijkheden (afbetalingsplan) 
 U heeft achterstal van betaling 

U betaalt volledig en op tijd of correct volgens het afbetalingsplan 
 Er zijn geen gevolgen, u bent in orde 

U betaalt NIET VOLLEDIG, helemaal NIET en/of NIET OP TIJD 
OF U betaalt uw afbetalingsplan niet of niet correct 

 

2e aanmaning wordt verstuurd VOOR het einde van de volgende maand 
dit is een uitnodiging tot betaling binnen de 10 dagen 

U betaalt NIET VOLLEDIG, helemaal NIET en/of NIET OP TIJD 
OF U betaalt uw afbetalingsplan niet of niet correct 

 

Uw dossier wordt doorgestuurd naar onze advocaat 
 “Oproeping in verzoening” naar Vredegerecht (Vilvoorde of Mechelen) 
 een afbetalingsplan starten bij Inter-Vilvoordse is meer mogelijk in deze fase van de procedure 

Het Vredegerecht stuurt “oproeping minnelijke schikking” naar beide partijen 

U reageert op de “oproeping minnelijke schikking” van het Vredegerecht 
 Samen met de Vrederechter wordt een “akkoord tot vereffening schuld” opgesteld, die beide partijen moeten uitvoeren 
 Aan deze procedure zijn geen gerechtskosten verbonden 
 Mogelijks ontbinding van de huurovereenkomst bij het NIET nakomen van het vastgelegde afbetalingsplan U reageert NIET op de “oproeping minnelijke schikking” van het Vredegerecht 

 

Uw dossier wordt “ten gronde” aan het Vredegerecht voorgelegd 

U geeft geen gevolg aan het vonnis uitgesproken door de Vrederechter 
of u volgt het afbetalingsplan NIET VOLLEDIG, helemaal NIET en/of NIET OP TIJD 

De Vrederechter stelt een vonnis op (ook bij verstek) 
 dit is een beslissing tot betaling van de openstaande schuld met gerechtskosten 
 mogelijks ook ontbinding van de huurovereenkomst 

De deurwaarder doet de “uithuiszetting of uitdrijving” als uitvoering van het vonnis van de Vrederechter 
of bij niet nakomen van de afspraken over de betaling van de schuld als resultaat van het vonnis 

 de datum van de “uithuiszetting of uitdrijving” is gekend! 

Je kan je nog steeds in orde stellen en een procedure voor het vredegerecht vermijden door betaling van de 

VOLLEDIGE OPENSTAANDE SCHULD tot 2 dagen VOOR de zitting in verzoening bij het Vredegerecht!! 

U betaalt correct volgens het afgesloten afbetalingsplan 
 Er zijn geen gevolgen, u bent in orde 

U betaalt correct volgens afspraken met de Vrederechter 
 Er zijn geen gevolgen, u bent in orde 


