Tarieven Ambtelijk Bureau
Het Ambtelijk Bureau van Van der Meer & Philipsen is speciaal opgericht om advocaten(kantoren)
en rechtshulpverleners van dienst te zijn. Zowel zogenoemde losse opdrachten als executieopdrachten
worden hier behandeld.
□
□
□
□

Deze tarievenlijst vormt een aanvulling op onze algemene voorwaarden;
Voor alle bedragen geldt: exclusief BTW en exclusief externe kosten;
Btag tarief: voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. Deze worden jaarlijks geïndexeerd;
Verschotten: externe kosten o.a. noodzakelijk voor het verrichten van ambtshandelingen zoals
ontruimersloon, GBA, KvK, RDW, enzovoort.

LOSSE OPDRACHTEN
• Adresgegevens
de controle van de adresgegevens mag niet ouder zijn dan één week. Indien uittreksels die
voldoen aan deze voorwaarde niet worden meegestuurd, controleert VDMPH de adresgegevens
en zijn de kosten voor opdrachtgever conform de normen
Uittreksel Gemeentelijk basisadministratie (GBA)
Uittreksel Kamer van Koophandel (KVK)
• Reguliere exploten
exploten compleet (inhoudelijk en formeel correct) aangeleverd in de juiste hoeveelheid
• Omvangrijke ambtshandelingen
Ontruimingen, gijzeling, afgifte, omvangrijke beslagacties en dergelijke inclusief vooraf overleg
Per uur
• Spoed

€
€

7,00
11,00
Btag

€

Opdrachten te verrichten binnen 24 uur na aanlevering geschiedt tegen
• Gestaakte ambtshandelingen
Ambtshandelingen waarvan de uitvoering al is begonnen (deurwaarder is al onderweg) en welke
ambtshandeling vervolgens gestaakt dient te worden geldt tegen een stakingsvergoeding
Per uur (minimum van € 50,00 en maximum van afgesproken tarief)
€
• Kosteloze zaken
Wanneer de toevoeging is verleend en een kopie is bijgevoegd of het toevoegingsnummer vermeld
is op het exploot, dan het gedeelte dat onder de toevoeging valt, rechtstreeks aan de staat
worden gedeclareerd en zal de nota aan de opdrachtgever worden beperkt tot hetgeen niet onder
de toevoeging valt (verschotten, uurtarief enz.).
• Procedures in executierecht (zoals executiegeschil, deurwaardersrenvooi, 474g Rv zittingen enz)
voor bijstand in een procedure tijdens de executiefase. Per uur
€

125,00
dubbel
Btag

125,00

125,00

EXECUTIEDOSSIERS
• In dossierzaken bij VDMPH aangeleverd na titel, worden de executiekosten verhaald op de
schuldenaar. Indien dit niet mogelijk is, geldt voor de opdrachtgever
• Afwikkelprovisie over het netto (na verrekening van kosten) geïncasseerde
Minimum van € 50,00 en een maximum van € 750,00
Indien de titel dit toe laat, kunnen deze kosten verhaald worden op de schuldenaar.
• Procedures in executierecht (eg. executiegeschil, deurwaardersrenvooi, 474g Rv zittingen enz)
voor bijstand in een procedure tijdens de executiefase, per uur

l Debiteurenbeheer l Incassodiensten l Gerechtsdeurwaarder l Juridisch Bureau l

Btag
5%

€

125,00

COLD CASE (Bewaardossiers)
Wanneer incassering van de titel nu niet mogelijk is, maar in de verdere toekomst incasso niet uit
te sluiten is, dan kan het dossier worden toegevoegd aan de fase “Cold Case”.
Per jaar wordt één keer gekeken of de verhaalsmogelijkheden inmiddels verbeterd zijn. Mocht er
een verbetering zijn, dan wordt contact met de opdrachtgever opgenomen om de zaak van de fase
Cold Case weer terug te plaatsen naar de fase executie.
• Per jaar, inclusief verschotten

l Debiteurenbeheer l Incassodiensten l Gerechtsdeurwaarder l Juridisch Bureau l

€

25,00

