
 

Met de module Allegro DICOS (DIgitale COmmunicatie Schuldhulpverleners/Schuldeisers) heeft u toegang tot het DICOS 

Netwerk. Het DICOS Netwerk zorgt voor digitale communicatie tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. Wanneer 

iemand zich aanmeldt voor schuldhulpverlening start de grote stroom van brieven met de verschillende schuldeisers. Dat 

kost veel tijd en verloopt helaas ook niet altijd vlekkeloos. Dit kan veel eenvoudiger door deze brieven digitaal te 

versturen, te ontvangen en vervolgens automatisch te verwerken. Daarvoor hebben wij DICOS ontwikkeld. Dat betekent 

voor alle partijen een kortere doorlooptijd, veel meer inzicht in de processen en een enorme kostenbesparing.  

 

Bent u geïnteresseerd in Allegro DICOS? Lees hieronder verder of kijk op www.dicos.nl. 

 
 
 

 Digitaal communiceren: 
Door digitaal te communiceren vermindert u het aantal 
handelingen in het post verkeer enorm. Dit levert een  
tijdsbesparing op en bovendien bespaart u op de porto – en 
materiaalkosten.  

 
 Beveiligde verbinding:  

 De communicatie via het DICOS Netwerk verloopt via een 
beveiligde verbinding.  

 
 Automatisch verwerken:  

Gegevens die via DICOS binnenkomen in Allegro kunnen 
volledig automatisch verwerkt worden. Hiermee verkort de 
doorlooptijd en vermindert ook de kans op fouten.   

 
 Meer inzicht:  

De schuldeiser heeft meer inzicht in de status van al zijn 
klanten en kan deze informatie op elk moment opvragen. Zo 
vermindert de noodzaak tot telefonische contact tussen 
schuldeiser en schuldhulpverlener.. 
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Kred’it bv postbus 4909, 5604 CC Eindhoven, tel 040 2393232, www.kredit.nl 

 Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Kred’it beantwoordt uw vragen graag. 

 

 Wijzigingen doorgeven: 
 De (schuldeiser)organisatie kan zelf budgetbeheer opdrachten 

wijzigingen, zoals het bedrag of de referentie. Hiermee 
worden nieuwe schulden voorkomen, bijvoorbeeld wanneer 
er een huurwijziging is, en deze niet op tijd wordt 
doorgegeven.  

 
 Vroeg signaleren:  

Als preventie kunnen organisaties klanten met een 
betalingsachterstand melden aan uw organisatie. 

 
 Toetsen:  

Het is voor gemachtigde organisaties mogelijk om met DICOS 
te toetsen of een klant in een schuldhulpverleningstraject zit.  

 
 Aanlevering SNG:  

 Binnen de module Allegro DICOS is een functionaliteit 
opgenomen voor aanlevering van gegevens aan Stichting 
Netwerk Gerechtsdeurwaarders. 
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