
      

 
  
 Buitengerechtelijk traject     Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met incassozaken. Wij kunnen uw vordering(en)  

 Procedure           effectief incasseren en de kosten van onze werkzaamheden zoveel mogelijk verhalen op    

 Kosten verhalen        uw debiteur. Als uw vordering onbetwist is, verloopt de incasso daarvan doorgaans sneller.  

 Beslag leggen         Als advocatenkantoor kunnen wij ook beslag leggen ter bewaring van uw rechten.  

 Executie           De tenuitvoerlegging van een vonnis is minstens zo belangrijk als het toegewezen krijgen    

               van de vordering door de rechter. Aan een papieren vordering heeft u immers niets!  

 

 Wij splitsen de kosten - die wij proberen te verhalen op uw debiteur - in twee delen.  

 Een buitengerechtelijk deel,  waarbij wij uw debiteur met brieven overtuigen tot betaling over te gaan.  

 Lukt dat niet, dan volgt een gerechtelijke procedure. De ervaring leert dat veel vorderingen in de buitengerechtelijke fase worden 

 voldaan. Wij hanteren in beide fasen vaste tarieven.   

 

 A.  Buitengerechtelijk traject:   

   1.  Wij spreken de debiteur aan met een eerste incassobrief.  

     Betreft het een debiteur consument dan krijgt deze alsnog conform het besluit bij de Wet normering buitengerechtelijke    

     incassokosten gelegenheid om de vordering binnen 14 dagen te voldoen.    

     U levert een overzicht aan van de openstaande facturen en de facturen zelf.  

     Wij berekenen vervolgens de incassokosten en de wettelijke (handels)rente.  

 

               De Incassokosten worden als volgt berekend: 

             vordering t/m 2.500   15%  minimaal € 40,=   € 375,= 

             vanaf 2.500 t/m 5.000   10%        € 625,=  

             vanaf 5.000 t/m 10.000  5%        € 875,= 

             vanaf 10.000 t/m 200.000 1%        € 2.775,= 

             boven 200.000     0,5%     maximaal  € 6.775,= 

 

   2.  Als niet binnen de genoemde termijn is betaald, volgt een tweede korte sommatiebrief met aanzegging dat alsnog binnen 5  

     dagen betaald moet zijn. Volgt dan nog geen betaling, dan kunt u aangeven of de gerechtelijke procedure moet worden   

     gestart. 

 

   3.  In beide gevalen (sub 1 en 2) kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen. Deze wordt door ons vastgelegd. 

    Als de debiteur inhoudelijk verweer naar voren brengt, wordt daarover met u overlegd (per email of telefonisch).  

 

   4.  De vaste kosten voor het buitengerechtelijke traject bedragen: 

     - Voor de eerste brief:   € 60,= excl. btw (en inclusief online uittreksel handelsregister en aangetekende post);  

   - Voor de tweede brief:   € 40,= excl. btw en excl. eventuele kosten;  

   - Het vastleggen van een betalingsregeling als genoemd onder punt 3 kost € 50,= excl. btw. 

     - Hetgeen aan verschuldigde incassokosten wordt geïncasseerd boven deze vaste tarieven, wordt door u en ons bij helfte gedeeld.  

 

   5.  Mocht een betalingsregeling niet of niet tijdig door uw debiteur worden nagekomen, dan berekenen wij de werkzaamheden in 

     dat verband tegen een gereduceerd uurtarief van € 100,= excl. btw. 
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  B.  De procedure: 

   6.  Het hangt van de hoogte van de vordering en het soort vordering af waar de procedure wordt gestart (kantonrechter of de   

     rechtbank). De competentiegrens van de kantonrechter loopt bij geldvorderingen tot € 25.000,=.  

     Volgens de wet moet in beginsel gedagvaard worden voor de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde partij.  

 

   Een gewone procedure zonder bijzonderheden verloopt op de volgende wijze:  

   Een dagvaarding - een conclusie van antwoord – een tussenvonnis - een zitting - een eindvonnis 

 

   In de dagvaarding staat de datum waartegen de zaak start. Als er verweer wordt gevoerd, geldt een termijn van 4 of 6 weken  

   voor het antwoorden op de eis (conclusie van antwoord). Daarna wordt de datum voor een zitting bepaald. Tijdens de zitting  

   vraagt de rechter aan partijen om nadere inlichtingen en wordt bekeken of de zaak kan worden geschikt. Er kan dan ook   

   worden bepaald dat de zaak verder gaat en dat nog geen eindvonnis wordt gewezen. 

   Als de gedaagde partij niet verschijnt in de procedure (geen antwoord indient). Dan volgt een zogenoemd “verstekvonnis”. De 

   partij die bij verstek is veroordeeld, kan tegen dit vonnis “in verzet gaan” als hij/zij daarmee bekend wordt. Dan kan alsnog een 

   inhoudelijke behandeling van het geschil volgen. 

   Ook kan een partij in hoger beroep gaan tegen een vonnis waarmee deze het niet eens is. Voor een procedure in hoger   

   beroep worden dan nieuwe afspraken gemaakt. 

 

   7.  Voor het voeren van een procedure hanteren wij ook vaste tarieven. De tarieven zijn gebaseerd op een efficient doorlopen  

     gewone procedure, waarbij het doel is om een vonnis  tegen de debiteur te verkrijgen. Ons tarief bedraagt een percentage van 

     de vordering. De bedragen worden per opvolgende categorie bij elkaar opgeteld. Als uw debiteur in het vonnis in de kosten  

     wordt veroordeeld en dit bedrag wordt geïncasseerd, heeft ù daar recht op.  

     Vorderingen onder € 1.000,= worden niet in behandeling genomen en er geldt een minimum tarief van € 750,= exclusief btw.  

          

              Vorderingen       Percentage   

              tot 5.000         vast bedrag  € 750,=  

              Over het meerdere tot 10.000  10%    

              Over het meerdere tot 25.000  8%  

              Over het meerdere tot 100.000  3%  

              Over het meerdere      2% 

 

   8.  De tarieven zijn gebaseerd op een standaard procedure. Als er substantieel meer werkzaamheden in de procedure moeten  

     worden verricht dan bij een standaard procedure (bijvoorbeeld door getuigenverhoor, deskundigenonderzoek, extra     

     processtukken), dan bieden wij aan die extra werkzaamheden te verrichten tegen een scherp uurtarief van € 100,= excl. btw. 

 

   9.  Naast voornoemde tarieven bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank voor de procedure en/of voor conservatoire   

     beslaglegging, deurwaarderskosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, betekening van het vonnis en/of beslaglegging.  

     Onze reiskosten worden berekend tegen € 0,19 per km. 
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   Beslaglegging: 

   10. In elke stand van het geschil kan overwogen worden “conservatoir beslag” te leggen. Dat betekent een beslag ter bewaring  

     van rechten. Over de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten vindt vooraf overleg met u plaats. Voor het leggen van 

     beslag moet vooraf verlof worden gevraagd aan de rechter. Als het verlof wordt verleend, bepaalt de rechter ook dat binnen  

     een aantal weken de bodemprocedure moet worden gestart na het gelegde beslag. Wordt die procedure niet tijdig gestart,  

     dan vervalt het beslag.    

 

   Executie: 

   11. Als er een veroordelend vonnis wordt verkregen, moet dit ten uitvoer worden gelegd. De deurwaarder moet het vonnis    

     betekenen en als er niet betaald wordt, volgen executiemaatregelen. Soms blijkt op dat moment dat de debiteur niet in staat  

     is om te betalen en dat toch geen verhaalsmogelijkheden voorhanden zijn.  

     Werkzaamheden die nodig zijn in verband met de tenuitvoerlegging (executie) van een vonnis worden  gedeclareerd tegen  

     het uurtarief van € 100,= excl. btw.  

 

     No cure no pay: 

   12. Het is voor advocaten nog steeds niet toegestaan werkzaamheden te verrichten op “no cure - no pay” basis. Dit onderwerp  

     staat wel ter discussie. 

 

     Algemene voorwaarden: 

   13. Op de diensten zijn de algemene voorwaarden van AAS advocatuur van toepassing. Deze zijn te raadplegen op      

     www.aasadvocatuur.nl (onderaan de homepage). Een exemplaar wordt daarvan bij het aangaan van de opdracht verstrekt. 

 


