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Collection Attorneys Europe is een in België gevestigd  Internationaal Incasso platform, 
gespecialiseerd in Incasso van Commerciële vorderingen zowel in België als in de rest 
van Europa en zelfs overzees , zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk en dit in de 
meeste landen op basis van No Collection / No Fee . 
 
CAE is sedert 01.04.2016 de exclusieve incassopartner van : 
 

 
 
 
10 redenen waarom COLLECTION ATTORNEYS EUROPE  een MEERWAARDE 
betekent voor de TRANSPORT-SECTOR ? 
 
1. Uw bedrijf hoeft in CAE niet te investeren, CAE rekent GEEN JAARLIJKSE 

ABONNEMENTSKOSTEN aan. 
 
2. Samenwerken met CAE is ZEER LAAGDREMPELIG. CAE rekent ook GEEN 

FORFAITAIRE DOSSIERKOSTEN aan voor de opstart van een dossier, hoe klein dit ook 
moge zijn. CAE werkt op een NO COLLECTION/NO FEE basis. 
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3. U hoeft met CAE GEEN CONTRACT VOOR BEPAALDE / LANGE DUUR te sluiten: 

samenwerkingsovereenkomsten worden gemaakt enkel voor de dossiers die U in 
behandeling wenst te laten nemen. 

 
4. CAE is ook geïnteresseerd in Uw KLEINE VORDERINGEN welke dikwijls worden 

afgeschreven om kosten te vermijden: CAE kan deze wellicht innen zonder investering 
van  Uw bedrijf. 

 
5. Specifiek aan de transportsector zijn de KORTE  VERJARINGSTERMIJNEN , dus 

FACTUREN moeten binnen ZEER KORTE TERMIJN OPGEVOLGD WORDEN en al dan 
niet juridische  ACTIES dienen PROFESSIONEEL en SNEL binnen de gestelde korte 
termijnen aangevat te worden. Dit is de specialiteit van CAE. 

 
6. CAE is Uw ENIGE AANSPREEKPUNT voor ZOWEL Uw BELGISCHE als 

INTERNATIONALE INCASSO-DOSSIERS gezien CAE  dagelijks incasseert niet enkel in 
BELGIE maar ook in het BUITENLAND en aldus ook zeer snel actie kan ondernemen om 
verjaring te vermijden. In België beschikt CAE over een eigen “In-house” Incasso-
Advocatenkantoor LIBERO LAWYERS. 

 
7. CAE SCREENT ook GRATIS Uw ALGEMENE VERKOOPS/FACTUUR 

VOORWAARDEN en zal  VRIJBLIJVEND NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN 
adviseren indien deze niet conform de wetgeving of niet in Uw voordeel zijn. 

 
8. CAE stelt U GRATIS een WEB BASED SYSTEEM ter beschikking zodat U de status van  

Uw dossiers online op elk moment kan opvolgen . 
 
9. CAE kan U ADVIES geven  op vlak van een strikte en georganiseerde DEBITEUREN-

OPVOLGING en kan indien gewenst ook dit onderdeel van uw credit-management voor 
haar rekening nemen tegen afzonderlijke en bevoorrechte afspraken. 

 
En last but not least 10. CAE IS IN UW BEDRIJF GEINTERESSEERD en behandelt U met 
RESPECT , ook al geeft U in een samenwerking met ons jaarlijks slechts 1 dossier ter 
incasso van slechts 100 EUR, wij lossen dit op ! 
 
Probeer onze aanpak eens uit en U zal snel overtuigd zijn van onze meerwaarde. Op basis 
van een aantal proefdossiers zullen wij op korte termijn het bewijs leveren van ons kunnen. 
Vraag ons gerust naar referenties en twijfel niet langer om beroep te doen op een moderne, 
internationaal gefocuste  en professionele organisatie welke perfect als enige aanspreekpunt 
voor al Uw incasso-dossiers in binnen- en buitenland kan fungeren. 
 
Voor meer info en toelichting van onze manier van financiële afhandeling van de 
dossiers kan U vrijblijvend contact opnemen via : collect@ca-e.eu of telefoneer 00-32-

3-260.65.08 
 

Incasso op basis van NO COLLECTION / NO FEE  zowel minnelijk als 
gerechtelijk in 

 
BELGIE - NEDERLAND - LUXEMBURG - FRANKRIJK - UK - DUITSLAND - SPANJE - 
PORTUGAL - ITALIE - ZWITSERLAND - OOSTENRIJK - POLEN - DENEMARKEN - 
ZWEDEN - NOORWEGEN - FINLAND - IERLAND - USA -CANADA - AUSTRALIE - DUBAI - 
HONG KONG - CHINA - … 


