Incassotarieven

Buitengerechtelijke incasso – uw debiteur betaalt onze rekening!
1.

Pre-incasso

	Indien er sprake is van een particuliere debiteur is een zogenaamde ‘14-dagen brief’
verplicht. Bij B2B incasso’s niet, maar het wordt wel aanbevolen. Wij kunnen dit voor u
verzorgen. Indien de debiteur naar aanleiding van de brief betaalt, bent u slechts € 40,00
ex BTW verschuldigd voor het opstellen en verzenden van de brief. Indien de debiteur niet
betaalt en door ons een incassotraject wordt opgestart, worden de kosten van deze brief
daarin meegenomen en kost dit voortraject u dus niets.
2.

Incasso

	Onze incassoadvocaat zal twee sommatiebrieven namens u versturen en indien gewenst
ook eenmaal telefonisch contact opnemen met uw debiteur. In deze fase wordt ten
behoeve van onze kosten onderscheid gemaakt tussen verschillende scenario’s. Naast
onze kosten kunnen er bij alle scenario’s sprake zijn van externe kosten, zoals kosten
voor het opvragen van kvk-uittreksels of leges, dan wel kosten voor het opvragen van
een kredietrapport. Deze kosten komen voor uw rekening. Vanzelfsprekend informeren
wij u vooraf over dergelijke kosten, zodat u altijd een heldere kosten-batenafweging kunt
maken.
A.	De debiteur betaalt de volledige vordering, inclusief incassokosten en rente
	U ontvangt de volledige hoofdsom en de rente. De incassokosten die zijn betaald
worden door ons bij u in rekening gebracht en verrekend met het voor u ontvangen
bedrag. Uw debiteur betaalt zodoende onze kosten. Voor niet BTW-plichtige schuldeisers
geldt dat de BTW over de incassokosten ook in rekening mag worden gebracht bij de
debiteur. In alle gevallen betaalt uw debiteur dus onze kosten, ook als u de BTW niet
kunt verrekenen.
B.	
De debiteur betaalt uitsluitend de hoofdsom en/of rente, dus geen incassokosten
	Mocht uw debiteur niet de volledige vordering dus inclusief incassokosten en rente
betalen, bijvoorbeeld vanwege betwisting of om financiële redenen, dan brengen wij u
een percentage in rekening van het geïncasseerde bedrag volgens onderstaande staffel
(gelijk aan de staffel buitengerechtelijke incassokosten), te vermeerderen met 21% BTW.

Als er geen incassokosten in rekening kunnen worden gebracht om welke reden dan
ook, dient u eveneens een percentage van de hoofdsom aan ons te voldoen volgens
onderstaande staffel te vermeerderen met 21% BTW. Uiteraard wordt in het geval
incassokosten en rente wel verschuldigd zijn maar niet worden betaald met u overleg
gevoerd of er een gerechtelijke procedure dient te worden gestart ten behoeve van deze
incassokosten en rente. Voor de eventuele kosten van een procedure verwijzen wij u naar
hetgeen is vermeld onder de kop ‘gerechtelijke incasso’.
Staffel kosten rechtsbijstand indien vordering gedeeltelijk wordt betaald (conform het
Besluit Incassokosten (BIK)):
Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum
€ 375,00

€ 2.500,00

15% over de hoofdsom

(minimaal
€ 40,00)

€ 5.000,00

€ 375,00 + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,00)

€ 625,00

€ 10.000,00

€ 625,00 + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,00)

€ 875,00

€ 200.000,00

€ 875,00 + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,00)

€ 2.775,00

Boven de

€ 2.775,00 + 0,5% over (hoofdsom minus

€ 200.000,00

€ 200.000,00)

C.

€ 6.775,00

De debiteur betaalt een gedeelte van de hoofdsom

	Indien uw debiteur een gedeelte van de hoofdsom betaalt, betaalt u aan ons slechts een
percentage van het geïncasseerde bedrag volgens de staffel hiervoor onder B vermeld,
te vermeerderen met 21% BTW. Uiteraard wordt ook in dit geval met u besproken of er een
gerechtelijke procedure wordt gestart.
D.	
De debiteur wil in termijnen betalen en een betalingsregeling afspreken
	Wij kunnen u daarin volledig ontzorgen. Wij kunnen, indien u een betalingsregeling wenst
af te spreken, namens u een betalingsregeling treffen en nakoming van deze regeling
monitoren. De betalingsregeling kan via onze derdengeldrekening verlopen, waarbij
u regelmatig een update ontvangt en het door ons ontvangen bedrag aan u wordt
doorbetaald. Daarmee zijn dan wel extra kosten gemoeid. Bij een betalingsregeling met
een duur van maximaal zes maanden betaalt u, naast onze incassotarieven, een bedrag
van € 25,00 ex BTW per betaaltermijn. Dat kan dus per maand zijn of per week, afhankelijk
van wat er afgesproken wordt met uw debiteur over de betalingstermijnen. Bij een
betalingsregeling van langere duur wordt er met u een prijsafspraak gemaakt. Voor het
overige gelden de tarieven die van toepassing zijn bij de respectievelijke scenario’s.

Als de vordering door middel van de betalingsregeling bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk
wordt betaald, bent u dus een percentage van het uiteindelijk geïncasseerde bedrag
verschuldigd naast het bedrag van € 25,00 ex BTW per de door uw debiteur betaalde
termijn. Mocht de betalingsregeling niet worden nagekomen door uw debiteur, dan wordt
de regeling stopgezet en wordt uw debiteur gesommeerd om het volledige bedrag ineens
te betalen. Betaalt uw debiteur niet, dan wordt er met u overlegd of er een procedure wordt
gestart.
E.	
De debiteur betaalt niets
	In dat geval wordt er geen honorarium bij u in rekening gebracht. U betaalt dan
alleen onze vaste lage kostenvergoeding ter hoogte van € 75,00 ex BTW voor onze
werkzaamheden.
F.	
De debiteur betwist de vordering
	Indien uw debiteur de vordering inhoudelijk betwist zijn er andere tarieven van toepassing.
Als de vordering wordt betwist, stellen wij u hiervan op de hoogte. Alsdan wordt er met u
overleg gevoerd over de voortgang. Indien u wenst dat wij het incassotraject voortzetten
en derhalve uw debiteur inhoudelijk van repliek dienen, dan bent u ons normale uurtarief
(zie kopje ‘gerechtelijke incasso’) verschuldigd.

Gerechtelijke incasso
Mocht uw debiteur niet of slechts gedeeltelijk betalen, dan kunnen wij namens u
rechtsmaatregelen treffen. Wij geven u advies over uw opties, daarbij kunt u denken aan de
volgende mogelijkheden:

•
•
•

Faillissementsaanvraag
Beslaglegging
Dagvaarding (gerechtelijke procedure)

Informeer bij ons naar de kosten van een faillissementsaanvraag en de kosten van
beslaglegging.
Indien er wordt overgegaan tot het starten van een procedure geldt het navolgende:
A. Er wordt geen verweer gevoerd, uw debiteur verschijnt niet in de procedure
	In dat geval wordt er gesproken van een zogenaamde ‘verstekprocedure’. Ons honorarium
bestaat in dat geval uit de optelsom van de gevorderde buitengerechtelijke kosten en de
eigenlijke proceskosten (salaris gemachtigde).
B. Er wordt (alsnog) verweer gevoerd door uw debiteur
	In dat geval dient u voor het gehele incassotraject (met terugwerkende kracht) een
vast (gereduceerd) uurtarief te voldoen voor de inzet van onze incassoadvocaat, thans
bedragende € 150,00 per uur, te vermeerderen met 21% BTW. Dit tarief kan jaarlijks per 1
januari worden herzien.

Voor zowel situatie A als B geldt dat wij de debiteur - na verkregen vonnis - namens u een
eerste verzoek doen om het op grond van het vonnis verschuldigde te betalen. Het hiervoor
genoemde honorarium wordt direct na het verstrijken van deze aanmaningstermijn bij u in
rekening gebracht, ongeacht of de debiteur aan het betalingsverzoek heeft voldaan.
Naast de kosten van onze werkzaamheden in verband met een procedure zijn er ook
andere kosten die u dient te voldoen, zoals deurwaarderskosten voor het laten betekenen
van de dagvaarding, griffierechten en eventuele legeskosten. Vooraf wordt u hierover
duidelijk geïnformeerd. Uiteraard wordt getracht om deze kosten volledig te verhalen op
uw debiteur. Deze kosten van derden en verschotten zijn dus eveneens voor uw rekening en
worden - als deze door ons zijn voorgeschoten - eveneens op dat moment (na het eerste
betalingsverzoek na verkregen vonnis) door ons bij u in rekening gebracht.
In alle gevallen - of de debiteur nu wel of niet alles zal hebben betaald - bent u de hiervoor
genoemde kosten verschuldigd.

Inschakelen deurwaarder
Indien uw debiteur na een eerste verzoek niet betaalt, kunnen wij namens u een
deurwaarder inschakelen om het vonnis te executeren. Wij zullen u dan de kosten van de
deurwaarder doorbelasten en voor onze eigen werkzaamheden/bemoeienissen een tarief
van € 150,00 per uur in rekening brengen. U kunt ook zelf de deurwaarder opdracht geven
om de verdere executie ter hand te nemen. In dat geval handelt en rekent u zelf met de
deurwaarder af.

N.B.:
Indien de mogelijke kosten van een incasso niet opwegen tegen de mogelijke baten zullen
wij niet schromen om u te adviseren het dossier te sluiten. U kunt te allen tijde een eerlijk en
duidelijk advies van ons verwachten.
Deze incassotarieven gelden voor vorderingen van Nederlandse crediteuren op Nederlandse
debiteuren, waarbij op voorhand geen inhoudelijk verweer bekend is. Van aanvang af betwiste
vorderingen worden slechts in behandeling genomen als een reguliere handelszaak, waarvoor
het standaard uurtarief van de behandelend advocaat geldt.
Voor grensoverschrijdende incasso’s kunt u ook bij ons terecht. We zullen dan met u overleggen
wat de mogelijkheden zijn.

