Debicasso:
Van betaling aan het nutsbedrijf
tot het incasseren van de
voorschotten en het verrekenen
van de werkelijke kosten
Geen zorgen meer om uw geldstromen voor energielevering en afrekening
Als specialist in energiemeting en energiekostenverdeling kan ista Nederland nu nóg
meer voor u doen.
Debicasso is de dienst waarmee wij het
gehele traject van de afrekening van wateren energiekosten van u overnemen. Van
de betalingen aan het nutsbedrijf tot het
incasseren van de voorschotbedragen en
van het maken van de eindafrekening tot
het verrekenen van de werkelijke kosten
aan het einde van de afrekenperiode. Met
Debicasso hoeft u zich geen zorgen meer
te maken over deze geldstromen.
Daarbij worden direct ook alle deelnemergegevens automatisch bijgehouden,
verhuizingen verwerkt, reparaties
uitgevoerd en bewonersvragen
beantwoord.
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Managen van geldstromen
Uiteraard wordt met iedere partij die
Debicasso afneemt zorgvuldig afgestemd welke kosten op welke manier
verrekend dienen te worden. Uiteindelijk
gaat het hier om het managen van
geldstromen. Daarbij wordt rekening
gehouden met vele facetten zoals
verhuizingen, werkelijke kosten van het
nutsbedrijf, servicekosten, voorschotberekening, reparaties, machtigingen,
herinneringen, financiële afhandeling en
het beantwoorden van bewonersvragen.
Kortom het gehele traject van energielevering en het incasseren van de
voorschotbedragen tot en met de
eindafrekening.
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