Kosten Incasso

Bij de debiteur wordt de hoofdsom vermeerderd met de (wettelijke) rente en de
buitengerechtelijke incassokosten geïncasseerd.

De externe kosten zoals griffierecht, de kosten voor het opvragen van uittreksels, of
betekeningskosten worden direct doorbelast aan de opdrachtgever.

Buitengerechtelijk traject

1. Wanneer de vordering wordt geïncasseerd, worden de hieraan verbonden kosten
(buitengerechtelijke incassokosten) bij de debiteur in rekening gebracht volgens het
Besluit BIK:
hoofdsom t/m

percentage

maximum

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375,- (min. € 40,-)

€ 5.000

€ 375,- + 10% (hoofdsom -/- € 2.500,-)

€ 625,-

€ 10.000

€ 625,- + 5% (hoofdsom -/- € 5.000,-)

€ 875,-

€ 200.000

€ 875,- + 1% (hoofdsom -/- € 10.000,-)

€ 2.775,-

Alles boven € 200.000 € 2.775,- + 0,5% (hoofdsom -/- € 200.000,-)

€ 6.775,-

dan wel volgens het percentage dat wordt genoemd in de door de opdrachtgever
gebruikte algemene voorwaarden wanneer de debiteur geen consument is.

In dat geval zijn aan de incasso voor de opdrachtgever geen kosten verbonden,
behoudens de eventuele externe kosten zoals hiervoor genoemd.

2. Wanneer de vordering niet kan worden geïncasseerd of de opdrachtgever besluit de
incasso te stoppen, wordt aan de opdrachtgever een kostendekkend tarief in
rekening gebracht:

€ 100,-

na het versturen van twee sommatiebrieven;

€ 200,-

na het versturen van drie sommatiebrieven + een concept
dagvaarding of faillissementsrekest.

In het buitengerechtelijk traject worden twee sommatiebrieven aan de debiteur gestuurd,
indien nodig gevolgd door een derde sommatiebrief waarbij een concept dagvaarding of
faillissementsrekest is gevoegd. Tevens wordt, wanneer nodig, telefonisch de debiteur
benaderd of overleg gevoerd met de opdrachtgever.

Wanneer dan nog geen betaling is verkregen, dan wel door de debiteur inhoudelijk verweer
wordt gevoerd tegen de vordering, wordt met de opdrachtgever overlegd over het starten van
het gerechtelijk traject.

Gerechtelijk traject

3. De kosten verbonden aan een (incasso)procedure worden in rekening gebracht
volgens een scherp uurtarief van € 175,- exclusief 5% kantoorkosten.

Vooraf wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren dat met de procedure zal
zijn gemoeid. Ook is het mogelijk om hiervoor een vaste prijsafspraak te maken.

Voor de werkzaamheden in het buitengerechtelijke traject wordt in de procedure het
bedrag zoals genoemd bij punt 1 van de debiteur gevorderd. De hoofdsom
vermeerderd met de wettelijke rente en de proceskostenveroordeling komen toe aan
de opdrachtgever.

4. Wanneer de opdrachtgever wil overgaan tot het aanvragen van het faillissement van
de debiteur, worden de hieraan verbonden kosten eveneens in rekening gebracht
volgens uurtarief. Ook hiervoor geldt dat een vaste prijsafspraak kan worden
gemaakt. In dat geval is de opdrachtgever voor de werkzaamheden in het
buitengerechtelijk traject een vergoeding verschuldigd zoals genoemd bij punt 2,
tenzij de debiteur alsnog overgaat tot betaling van de buitengerechtelijke
incassokosten zoals genoemd bij punt 1.

Indien gewenst kan voorafgaand aan de procedure conservatoir beslag worden gelegd bij de
debiteur. Voor het opstellen van het beslagrekest wordt een vaste prijs gerekend van € 350,-.

Alle hiervoor genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

