Tarieven INCASSO
□ Deze tarievenlijst vormt een aanvulling op onze algemene voorwaarden;
□ Voor alle bedragen geldt: exclusief BTW en exclusief externe kosten;
□ Btag: voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. Deze worden jaarlijks geïndexeerd.
PRE-INCASSOFASE/ DEBITEURENBEHEER
Deze fase loopt vanaf het sluiten van de overeenkomst tot de minnelijke fase.
Debiteurenbeheer:
• Inrichtingskosten (éénmalig)
• Vervolg: per factuur / per termijn
Inclusief het versturen van een ingebrekestelling en een aankondigingsbrief voor de
buitengerechtelijke kosten
• Pre-incassobrief
• Aankondigingsbrief buitengerechtelijke kosten
• Berekenen en versturen indexeringen (huur, alimentatie e.d.)
• ncassostickers per stuk, af te nemen per 24 stuks

€ 75,00
€ 7,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 40,00
€ 1,50

MINNELIJKE FASE
Deze fase loopt vanaf het moment dat de buitengerechtelijke kosten opeisbaar zijn tot het moment
van het betekenen van de dagvaarding.
•
•
•
•

•

Buitengerechtelijke kosten door schuldenaar voldaan: kosten opdrachtgever
NIHIL
Buitengerechtelijke kosten niet (volledig) door de schuldenaar voldaan, geen
betalingsregelingen, geen verweer weerlegd: kosten opdrachtgever maximaal
€ 45,00
Bij termijnzaken: maandelijks updaten van de vordering, per termijn per dossier
€ 7,50
Verweer wordt behandeld en weerlegd door een Teamjurist, tarief per uur
€ 100,00
Deze kosten kunnen via de buitengerechtelijke incassokosten al dan niet gedeeltelijk
worden verhaald op de tegenpartij. Indien de uurvergoeding hoger is dan de toegestane
buitengerechtelijke incassokosten, dan brengt Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders
het meerdere bij de opdrachtgever
in rekening. Indien de ontvangen buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan de
in rekening gebrachte uurvergoeding, dan komt Van der Meer Incasso &
Gerechtsdeurwaarders desalniettemin de volledige buitengerechtelijke incassokosten toe
Sommatie-exploot:
€ 150,00
Betekend door een deurwaarder inclusief constatering van de situatie ter plaatse.
Indien opdrachtgever een dossier, welke niet volledig is voldaan, besluit in te trekken dan
komen de werkelijk gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

GERECHTELIJKE FASE
Deze fase loopt vanaf het opstellen van de dagvaarding tot het met het wijzen van het vonnis
in gewone bodemprocedures.
• Per uur, exclusief externe kosten en exclusief ambtelijke kosten conform Btag
In dossierzaken worden alle proceshandelingen (dagvaarding/ conclusie/ akte/ comparitie/
getuigenverhoor/ descente/ enzovoort) verzorgd door de Teamjurist.
Indien de uurvergoeding hoger is dan geïncasseerde salaris gemachtigden, dan wordt het
meerdere in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Indien de uurvergoeding lager is dan geïncasseerde salaris gemachtigden, dan volgt er
geen nota voor de opdrachtgever. Het volledige salaris gemachtigden komt Van der Meer Incasso &
Gerechtsdeurwaarders toe.

l Debiteurenbeheer l Incassodiensten l Gerechtsdeurwaarder l Juridisch Bureau l

€ 100,00

EXECUTIE FASE
Deze fase loopt vanaf het betekenen van de titel, op grond waarvan executie mogelijk is.
Dossiers vanaf de minnelijke fase in behandeling:
• Executiekosten worden verhaald op de schuldenaar. Indien dit niet mogelijk is,
dan wordt bij de opdrachtgever een tarief in rekening gebracht conform
Dossiers vanaf executie fase in behandeling (aangeleverd na titel):
• Executiekosten worden verhaald op de schuldenaar. Indien dit niet mogelijk is,
dan wordt bij de opdrachtgever een tarief in rekening gebracht conform
• Afwikkelingsprovisie over het netto (na verrekening van kosten) geïncasseerde
(minimum € 50,00 – maximum € 750,00)
Indien de titel dit toelaat, kunnen ook deze kosten verhaald worden op de schuldenaar
Juridische werkzaamheden door Teamjurist in het kader van executiegeschillen:
• Per uur, exclusief externe kosten en exclusief ambtelijke kosten conform Btag

Btag

Btag
5%

€ 100,00

COLD CASE (Bewaardossiers)
Wanneer incassering van de titel nu niet mogelijk is, maar waar op termijn incasso niet uit te sluiten
is, dan kan uw dossier worden toegevoegd aan de fase “Cold Case”.
• Per dossier per jaar, inclusief verschotten
Er wordt minimaal één keer per jaar 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.

€ 25,00

JURIDISCH BUREAU
Het Juridisch Bureau van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is speciaal opgericht
om u van advies te voorzien en bij te staan in niet-standaard incasso's en andere
juridische geschillen en werkzaamheden.
Denkt u aan begeleiding bij complex verweer, kort geding, alternatieve geschillenbeslechting
(notariële akten), arbeidsgeschillen, algemene voorwaarden opstellen/herzien, enzovoort.
•

Per uur, exclusief externe kosten en exclusief ambtelijke kosten

Indien de uurvergoeding hoger is dan het toegewezen salaris gemachtigden, dan brengt
Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders het meerdere bij de opdrachtgever in rekening.
Indien het ontvangen salaris gemachtigden hoger is dan de in rekening gebrachte uurvergoeding,
dan komt Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders desalniettemin het volledige salaris
gemachtigden toe.

l Debiteurenbeheer l Incassodiensten l Gerechtsdeurwaarder l Juridisch Bureau l

€ 150,00

