
Facturatie voor dierenartsen 
Veruit de meerderheid van uw klanten betaald contact of per PIN. En wilt u dat graag zo houden natuurlijk. Maar ook 

bij u zijn er af en toe klanten die op rekening betalen. En dat moet ook kunnen natuurlijk. Maar het is wel veel extra 

werk waar u waarschijnlijk niet op zit te wachten. En worden deze facturen wel betaald?  Een factormaatschappij  als 

Famed neem u het werk uit handen, maar dat is wel heel duur! Kan het niet anders? Ja dus! Bent u lid van de 

KNMvD? Lees dan verder. Want IMNederland heeft samen met de KNMvD de oplossing voor u ontwikkeld.  

 

 

Collectief voordeel 

 Voor KNMvD leden Niet leden betalen KNMvD voordeel 

Eenmalige kosten € 75,00 € 200,00 62,5% 

Kosten per factuur € 5,00 € 6,75 25,9% 

 

 

Iets voor u?  

 Kijk op www.imnederland.com/knmvd 

 

 Bel met (0341) 568810  

 E-mail naar customerservices@imnederland.com 

Facturatie

Zo nodig 
debiteurenbeheer

Zo nodig incasso

Zo nodig in overleg 
gerechtelijk

U levert alleen de factuurgegevens aan en 

IMNederland regelt de rest. Zodra uw klant betaalt 

heeft, maakt IMNederland dit aan u over. En dat 

alles voor een vaste prijs per factuur, zodat u 

precies weet waar u aan toe bent. 

U heeft er geen omkijken meer naar. Ontzorgen 

noemen we dat. 

Uw voordelen: 

▪ Geen omkijken, geen zorgen, geen ergernis 

▪ Tijdwinst 

▪ Meer liquiditeit 

▪ Contante betaling en PIN blijft gehandhaafd 

▪ Hoge collectieve korting 

 

 

▪ Hoge korting 

 

Over IMNederland 

IMNederland is een creditmanagement 

organisatie en helpt bedrijven bij het uitvoeren 

van facturatie, debiteuren beheer en 

(gerechtelijke) incasso. Dit doet IMNederland door 

deze taken volledig of gedeeltelijk over te nemen. 

IMNederland helpt daarnaast ook door het 

aanbieden van trainingen en detacheren van 

tijdelijk personeel. 



 

 

Rekenvoorbeeld 

Dierenartsenpraktijk ‘Dikkertje DAP’ uit Amsterdam heeft een jaaromzet van € 1.000.000  Van deze omzet 

wordt 90% contant of per pin voldaan. Voor 10% van de omzet stuurt de dierenarts dus een factuur. Het 

gemiddelde factuurbedrag bedraagt € 250. De dierenarts wil zich niet langer bezig houden met factureren 

en debiteurenbeheer en wil dit graag uitbesteden. Hij/zij twijfelt echter tussen facturatie en factoring.  

 

Voordeel in het rekenvoorbeeld: €10.000 

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Hierover doorpraten? 

Wij komen graag bij u langs! 

 

 Facturatie Factoring 

Ontzorging   
Vaste prijs per factuur   
Percentage van de omzet   
Pin betalingen blijven   
Contante betalingen 
blijven 

  

Hogere liquiditeit   
Lagere totale kosten   

Wanneer een dierenarts gebruik wil 

maken van factoring, zal elke 

behandeling gefactureerd moeten 

worden. Factormaatschappijen willen 

niet langer slechts een klein deel van 

uw omzet behandelen. Contante 

betalingen en pin betalingen zijn niet 

langer geoorloofd. Dit levert u flink 

wat nadelen op, die u niet heeft 

wanneer u gebruik maakt van 

facturatie. 

Factoring 

Alle omzet moet via een factuur en via de 

factormaatschappij. 

Voor elke factuur ontvangt de dierenarts 

maximaal 98% van het factuurbedrag. De kosten 

bedragen dus 2 van de totale omzet van € 

1.000.000  

 

Totale kosten : € 20.000 

Facturatie 

90% wordt gewoon aan de balie voldaan per 

PIN of contact. 

Er worden slechts 400 facturen verzonden per 

jaar. De totale kosten bedragen dus 400 x 5 = € 

2.000. Daarnaast wordt 8% van deze facturen 

niet voldaan. Dit betekend € 8.000  

afschrijvingskosten. 

Totale kosten : € 10.000 


