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Bosveld  
gerechtsdeurwaarders 
& Incasso’s
Bosveld bestaat ruim 30 jaar. In die jaren heeft 
Bosveld veel kennis opgedaan over alle facetten 
van incasso en aanverwante zaken. Bosveld 
denkt op strategisch niveau met de klant mee 
en stelt daarbij de toekomstvisie van de klant 
centraal. Wat is belangrijk voor de klant? Wat 
zijn de doelstellingen van de klant en hoe kan 
Bosveld hierbij helpen? 

Bosveld wil het niet moeilijker maken dan het is 
en zorgt er dan ook voor dat het incassoproces 
zo efficiënt mogelijk verloopt. De samenwerking 
begint met een strategiesessie. Zo kan Bosveld 
zich in de situatie van de klant verplaatsen 
en passende hulp bieden. Bosveld is pas 
tevreden als de doelstellingen van de klant 
zijn gerealiseerd. Daarom is Bosveld de best 
scorende business partner bij hun kernklanten.

www.bosveld.nl

Alle ambtelijke papieren 
stukken zijn nu digitaal en op 
elk moment direct beschikbaar.

Bij Bosveld zijn documenten vanzelfsprekend van 
cruciaal belang. Het proces om alle informatie 
te verzamelen is gecompliceerder dan men zou 
verwachten. De klantervaring staat centraal zodat 
verbeteringen in klantonvriendelijke en inefficiënte 
papieren processen noodzakelijk zijn. Onnodige kosten 
dienen vanuit de ambtseed vermeden te worden voor 
de debiteuren.  
Het bedrijfseconomisch belang speelt uiteraard ook 
een belangrijke rol. De digitale transformatie kan hierbij 
helpen door het automatiseren van operationele 
processen.

Implementatie 

Na het volgen van de klassikale training in het OL-
training center is de implementatie door Bosveld 
binnen vier maanden voltooid. Er zijn met OL Connect 
diverse systemen gekoppeld, waaronder de TLN-
routeplanner van PTV. Zijn de documenten geprint 
of nog op kantoor? Zijn de documenten met de 
deurwaarder mee of al verwerkt? Van alle documenten 
kan op elk moment de status worden gevolgd. Bosveld 
gebruikt Eurosystems Credit Navigator, echter is de 
OL Connect oplossing geschikt voor alle software van 
deurwaarders en incassokantoren.

https://www.captureonthego.com/nl/
http://www.bosveld.nl


Opmaken van brieven en e-mails volgens de 
huisstijl van Bosveld of de klant

Automatisch versturen op basis van de voorkeur 
van de ontvanger

Status van alle dossiers en documenten altijd 
beschikbaar

Innovatieve voorloper in een veelal conservatieve 
markt

Real-time gegevensverwerking zonder handmatig 
overtypen, scannen en kopiëren

IT-systeem onafhankelijk en makkelijk te koppelen 
met uw andere systemen

Met Capture OnTheGo (COTG) van Objectif Lune 
neemt de deurwaarder de documenten mee 
zonder het papier. Dit is het begin van de digitale 
transformatie. Elke deurwaarder heeft de exploten op 
een tablet. De documenten zijn naast de standaard 
onderdelen en tekst zelfs dynamisch van inhoud. 
Inclusief de ‘dag stempel’, ‘deurwaardersstempel’, 
‘gelaten aan’ stempel en de handtekeningen. Zo 
kunnen de deurwaarders met COTG bijvoorbeeld:

Samen met de debiteur een inkomsten- en 
uitgavenformulier digitaal invullen

 Eventueel met een inkomstenbron van de debiteur 
een ‘derde verklaring’ digitaal invullen

Direct regelingen afspreken, invoeren en zonder 
vertraging toevoegen aan het dossier

 En nog veel meer, want tablet templates zijn met 
COTG eenvoudig aan te passen en uit te breiden

OL is een handelsmerk van Objectif Lune Inc. Alle hier weergegeven 
gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.  

© 2020Objectif Lune Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Voordelen De oplossing
Capture OnTheGo®

Automating Business Communications met OL 
Connect technologie. Hieronder valt automatisch 
informatie verzamelen, splitsen, samenvoegen, sorteren, 
converteren, printen & nieten, e-mailen, interactie en 
archiveren. Dit zorgt ervoor dat binnen een dossier altijd 
alle benodigde documenten beschikbaar en up-to-date 
zijn. Ook kan OL Connect vrijwel elk bestandsformaat 
omzetten naar pdf zodat informatie aan het dossier kan 
worden gekoppeld. 

Capture OnTheGo van Objectif Lune is voor een 
deurwaarder de meest krachtige oplossing om 
digitalisatie vorm te geven binnen én buiten de 
organisatie, aangezien een deurwaarder zijn exploot 
aan de deur moet uitbrengen en op datzelfde moment 
veel informatie verzamelt om deze vervolgens weer 
gestructureerd in het dossier te laten toevoegen.

Dit zijn vaak verschillende documenten zoals exploten 
(incl. stempels), verhaalsrapporten, beslagleggingen op 
roerende zaken, foto’s en conversie van aangeleverde 
documenten.
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Wij hebben in vier maanden de digitale 
transformatie afgerond van het idee voor 
de digitale deurwaarder tot realisatie. OL 
Connect is de belangrijkste aanvulling op 
Credit Navigator, ons ERP-systeem.
Ben van Zanten,  
algemeen directeur Bosveld

https://olconnect.com/accounts-receivable/
https://www.captureonthego.com/nl/

