ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOUWELINGEN & PARTNERS
per 1 januari 2019

1.

BEGRIPSBEPALINGEN

Met betrekking tot deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder:
1.1. H&P: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Houwelingen & Partners B.V., handelend onder de naam Van Houwelingen & Partners, Gerechtsdeurwaarders en Incasso.
1.2. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW.
1.3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon, die H&P verzoekt werkzaamheden te verrichten of met wie een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.
1.4. Ambtelijke werkzaamheden: alle taken welke de gerechtsdeurwaarder bij of krachtens de wet, al dan niet
met uitsluiting van ieder ander, zijn opgedragen of voorbehouden.
1.5. Niet-ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden welke niet onder de definitie van ambtelijke werkzaamheden vallen. Dit betreft werkzaamheden als:
a) incassowerkzaamheden, advisering, mediation, rechtskundige bijstand, het voeren van procedures
(zowel eisend als verwerend), het voeren van onderhandelingen, het verzorgen van debiteurenbeheer;
b) het bij een rechtsprekende instantie aanbrengen van dagvaardingen, indienen van verzoekschriften,
rolwaarneming, compareren (verschijnen) ter terechtzitting en andere, met de vermelde verrichtingen
verband houdende werkzaamheden;
c) afwikkeling van executoriale titels.
1.6. Schuldenaar: de wederpartij van de opdrachtgever in de rechtsverhouding waarop de opdrachtgever zijn
aanspraak jegens zijn wederpartij baseert of, wanneer de opdrachtgever met de opdracht een anders belang behartigt: de wederpartij van die ander in de rechtsverhouding waarop die ander zijn aanspraak jegens de wederpartij baseert.
1.7. Verschotten: In het kader van de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten, niet vallend
onder de eigen verdiensten van H&P, zoals zoals kosten van een collega-gerechtsdeurwaarder, advocaat,
ontruimers/sjouwers en/of slotenmaker, griffierecht, advertentiekosten, informatiekosten (bevolkingsregister, kadaster, handelsregister, verhaalsonderzoek) en dergelijke.
1.8. Losse opdracht: de opdracht tot het enkel verrichten van een specifieke ambtelijke taak.
1.9. Btag: Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elke aanbieding welke H&P doet, en
op alle overeenkomsten van opdracht welke H&P als opdrachtnemer aangaat, en de uitvoering daarvan,
dit met uitsluiting van toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
3.

DE OPDRACHT

3.1. Elke aan een aan H&P verbonden gerechtsdeurwaarder, toegevoegd gerechtsdeurwaarder of een andere
in dienst van H&P zijnde persoon gegeven opdracht geldt als uitsluitend aan H&P gegeven.
3.2. Een opdracht komt tot stand zodra deze H&P heeft bereikt en H&P de aanvaarding ervan schriftelijk heeft
bericht aan de opdrachtgever of de opdracht in behandeling heeft genomen door daaraan uitvoering te
geven.
3.3. Een opdracht duurt voort tot en met het moment waarop deze is volbracht en anders tot het moment waartegen partijen overeenkomen de opdracht te beëindigen, dan wel waartegen één der partijen de overeenkomst heeft opgezegd.
3.4. H&P heeft te allen tijde het recht (eenzijdig) de opdracht te beëindigen indien zij van oordeel is dat voortzetting ervan niet zinvol meer is.
3.5. H&P zal bij het uitvoeren van de opdracht – binnen de wet- en regelgeving die voor een gerechtsdeurwaarder gelden – al het mogelijke doen om de belangen van de opdrachtgever te behartigen. Uitvoering
van de opdracht geschiedt evenwel steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.6. Tenzij expliciet andere instructies zijn gegeven, impliceert de opdracht een vordering te incasseren of een
executoriale titel ten uitvoer te leggen steeds de machtiging van H&P om in het kader van de opdracht alle
niet-ambtelijke werkzaamheden te verrichten en/of rechtsmaatregelen en/of executiemaatregelen te nemen die in haar ogen zinvol en acceptabel zijn ter voldoening aan (het oogmerk van) de opdracht (zoals
tot het verkrijgen van voldoening of het executeren van een titel in het algemeen), waaronder in ieder geval begrepen:
- het schriftelijk en/of telefonisch benaderen van de schuldenaar;
- het ontvangen van gelden;
- het treffen van een betalingsregeling;
- het starten van een gerechtelijke procedure om vaststelling van de vordering te verkrijgen;
- het nemen van executiemaatregelen.

3.7. Bij de uitvoering van een opdracht zal H&P er voor zorgen dat de daarmee gepaard gaande kosten, voor
zover rechtens toegestaan, op de schuldenaar verhaald worden, voor zover die schuldenaar in haar ogen
daarvoor verhaal biedt.
3.8. Zijn er ten aanzien van een opdracht meerdere opdrachtgevers, dan zijn deze hoofdelijk verbonden voor
de nakoming van de verplichtingen die voor de opdrachtgevers uit de opdracht voortvloeien.
3.9. H&P zal gerechtigd zijn om voor uitvoering van een opdracht derden van haar keuze, zoals een collegagerechtsdeurwaarder, advocaat en/of notaris, in te schakelen indien en voor zover dit naar het inzicht
van H&P uit een oogpunt van efficiëntie aangewezen is of voor een goede uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is.
3.10 H&P zal steeds gerechtigd zijn aan een instructie van de opdrachtgever geen gehoor te geven, indien die
instructie naar het inzicht van H&P noodzaakt tot het verrichten van handelingen of tot gedragingen welke
in strijd zijn met de voor de gerechtsdeurwaarder geldende gedragsregels en/of met wettelijke bepalingen
of naar haar inzicht apert in strijd met de redelijkheid en billijkheid is te achten.
3.11. Het is H&P toegestaan om zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren of na aanvaarding
terug te geven. Dit lijdt slechts uitzondering voor zover de opdracht een te verrichten ambtshandeling betreft ter zake waarvan op een gerechtsdeurwaarder een ministerieplicht rust ingevolge artikel 11 Gerechtsdeurwaarderswet.
3.12. Wanneer opdrachtgever de opdracht opzegt, is deze gehouden H&P te betalen al wat zij uit hoofde van de
uitvoering van de opdracht alsdan van de opdrachtgever te vorderen heeft.
3.13 Onverminderd het bepaalde in artikel 7:408 lid 3 BW zal H&P bij een opdracht tot incasso het recht hebben de haar volgens haar tarieven toekomende vergoeding aan de opdrachtgever in rekening te brengen
alsof de vordering volledig is geïncasseerd, wanneer de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, H&P ondanks verzoeken daartoe zonder bericht of instructie laat en
H&P zich daardoor genoodzaakt ziet haar verrichtingen te beëindigen, of de opdrachtgever de opdracht tot
incasso opzegt (intrekt), tenzij de opzegging zijn grond vindt in insolvabiliteit van de schuldenaar, objectief
gerechtvaardigde vrees voor insolvabiliteit en/of praktische onverhaalbaarheid van het verschuldigde of in
een ernstige tekortkoming van H&P in de uitvoering van de opdracht.
4.

TARIEVEN

4.1. H&P verricht haar werkzaamheden tegen de vergoedingen welke in de aangehechte en van deze algemene voorwaarden deel uitmakende tarievenlijst zijn bepaald.
4.2. Afwijkingen van de opgenomen tarieven zijn alleen geldend indien schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.
4.3. Een wijziging van door de overheid vastgestelde tarieven, zoals die opgenomen in het Btag, hanteert
H&P voor de betreffende ambtshandelingen per de door de overheid daarbij vastgestelde ingangsdatum.
4.4. Hetzelfde geldt voor een wijziging van het zgn. liquidatietarief dat door rechtbanken en hoven wordt gehanteerd bij de vaststelling van het salaris in een aan de rechter voorgelegde zaak.
4.5. H&P is gerechtigd haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de opdrachtgever
gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de uitvoering ervan te laten vervolgen
op basis van het gewijzigde tarief.
4.6. De opdrachtgever komt niet het recht toe de overeenkomst te beëindigen vanwege de verhoging van de
tarieven voor ambtelijke verrichtingen door de overheid.
4.7. Ten aanzien van schuldenaren die in het buitenland gevestigd zijn, zullen de afwijkende tarieven gelden
die H&P met de opdrachtgever ter zake overeenkomt.
5.

VOORSCHOTTEN

5.1. H&P is gerechtigd een door haar te bepalen voorschot van de opdrachtgever te verlangen ter dekking van
gemaakte en te maken kosten en/of van door de opdrachtgever aan haar verschuldigde vergoedingen.
Bij de bepaling van de omvang ervan mag zij rekening houden met te verwachten tijdsbesteding, verschotten en overige kosten en/of vergoedingen.
5.2. De aanvaarding van de opdracht of de uitvoering dan wel voortzetting ervan zal H&P afhankelijk mogen
stellen van de ontvangst van het verlangde voorschot.
5.3. Van de gelden die in het kader van de uitvoering van een opdracht door of t.b.v. de schuldenaar aan haar
zijn voldaan, zal H&P een met inachtneming van het in lid 1 bepaalde door haar te bepalen bedrag onder
zich mogen houden als voorschot als hiervoor bedoeld.
5.4. Indien de opdrachtgever een hem gevraagd voorschot niet voldoet, is H&P gerechtigd de opdracht te beeindigen en terug te geven, onverminderd haar aanspraak op betaling van hetgeen zij uit hoofde van de
uitvoering van de opdracht alsdan ingevolge deze voorwaarden van de opdrachtgever te vorderen heeft.

6.

OVERIG FINANCIEEL

6.1. H&P houdt haar administratie zo ingericht, dat alle bancaire betalingen die in verband met de uitvoering
van een opdracht door of ten behoeve van de schuldenaar aan H&P worden gedaan, uitsluitend worden
ontvangen op een bijzondere bankrekening die voldoet aan de eisen die artikel 19 van de Gerechtsdeurwaarderswet daaraan stelt (een zgn. derdengeldenrekening). H&P heeft meer van die rekeningen,
waarvan het nummer op haar briefpapier staat vermeld. Ontvangen contante betalingen zal H&P direct op
een van die bijzondere bankrekeningen storten.
6.2. Ook indien de opdrachtgever de opdracht ten behoeve van een cliënt(e) van hem heeft verstrekt, wordt hij
ten aanzien van door H&P in het kader van een opdracht ontvangen gelden als rechthebbende in de zin
van artikel 19 Gerechtsdeurwaarderswet beschouwd.
6.3. Opdrachtgever machtigt met de opdracht H&P om doorlopend al hetgeen haar in een dossier uit hoofde
van de opdracht toekomt (ook indien dit nog niet bij de opdrachtgever is gedeclareerd) af te splitsen van
de gelden die ten behoeve van de opdrachtgever in dat dossier worden ontvangen, welke afsplitsing wordt
geacht te hebben plaatsgevonden zodra H&P de betreffende kostenposten aan de opdrachtgever heeft
opgegeven. Als H&P de opdrachtgever digitaal toegang heeft gegeven tot de dossiers die zij voor deze in
behandeling heeft, dan geldt vermelding van de kosten van H&P in die dossiers als een opgave als hierboven bedoeld. Het totaal van de ontvangsten strekt eerst in mindering op het totaal van de in het dossier
opgenomen kostenposten, ongeacht een eventuele andersluidende toewijzing door de debiteur, welke
toewijzing dan dus werking mist in de relatie tussen H&P en opdrachtgever.
6.4. H&P verstrekt de opdrachtgever desgevraagd periodiek een zgn kwaliteitsoverzicht waaruit blijkt van de
tot dan ontstane vorderingen van H&P. Behoudens tegenbewijs bindt dit kwaliteitsoverzicht H&P en de
opdrachtgever voor wat betreft hetgeen H&P toekomt, terwijl dit tevens geldt als een opgave als
bedoeld in artikel 6.3.
6.5. De opdrachtgever heeft aanspraak op hetgeen in het kader van de uitvoering van de opdracht door of ten
behoeve van de schuldenaar aan H&P is (af)betaald, verminderd met de gemaakte verschotten en de aan
H&P toekomende vergoedingen. (Af)betalingen strekken eerst in mindering op de door H&P toekomende
vergoedingen, gemaakte kosten en verschotten.
6.6. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het in artikel 5 en in dit artikel bepaalde, draagt H&P periodiek aan de opdrachtgever af wat zij ontvangen heeft – dit onder aftrek van verschotten en gemaakte
kosten, haar naar rato van de ontvangsten daarover toekomende vergoedingen en aan te houden voorschot – indien het de opdrachtgever op die basis toekomende bedrag de som van € 250,00 te boven gaat.
6.7. H&P is bevoegd om in een dossier gemaakte verschotten, ambtelijke werkzaamheden en in het algemeen
al wat haar uit hoofde van de opdracht toekomt, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Zij houdt daarbij rekening met hetgeen in het dossier voor de opdrachtgever is ontvangen en met wat in
redelijkheid aan voorschot behoort te worden aangehouden.
6.8. Indien, nadat een dossier gesloten is en met de opdrachtgever afgewikkeld, ter zake van dat dossier
nog een nabetaling aan H&P volgt, zal H&P gerechtigd zijn voor de verwerking en afdracht van de betreffende betaling aan de opdrachtgever administratie- en dossierkosten in rekening te brengen, alsmede
– indien H&P daartoe reden ziet – gemaakte (executie)kosten die zij opdrachtgever destijds uit coulance
niet in rekening heeft gebracht. Indien H&P over de nabetaling ingevolge de oorspronkelijke opdracht incassokosten of afwikkelingskosten zouden zijn toegekomen, zal H&P die in rekening mogen brengen,
daarbij rekening houdende met wat H&P bij de eerdere afwikkeling ter zake reeds in rekening gebracht
heeft, een en ander met dien verstande dat H&P in geval van een nabetaling minimaal € 40,00 in rekening zal mogen brengen.
6.9. Opdrachtgever is geen rente verschuldigd over door H&P voorgeschoten bedragen en/of reeds gemaakte kosten.
6.10. H&P is geen rente verschuldigd over door de opdrachtgever betaalde voorschotten of voor de opdrachtgever ontvangen bedragen.
7.

BETALING

7.1. Voldoening van al wat aan H&P verschuldigd is uit hoofde van een verstrekte opdracht dient – zonder enige korting, aftrek, opschorting of verrekening met een vordering welke de opdrachtgever op H&P meent te
hebben – te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2. Bij gebreke van tijdige betaling heeft H&P vanaf de vervaldag van de declaratie over het openstaande bedrag ervan aanspraak op een rentevergoeding, gelijk aan de wettelijke rente, geldend voor handelsovereenkomsten in de zin van artikel 6:119a B.W., ongeacht of van een handelsovereenkomst sprake is en
zonder dat daarvoor ingebrekestelling is vereist.
7.3. H&P heeft het recht afgifte van de door haar ten behoeve van de opdrachtgever verkregen titel(s) en/of alle door haar (of in haar opdracht door door haar ingeschakelde derden) opgestelde stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens H&P heeft voldaan.

8.

BEWAARPLICHT

8.1. Behalve indien aan de daarin belichaamde aanspraken nog niet volledig mocht zijn voldaan, rust op H&P
geen verplichting om voor de uitvoering van een opdracht aan haar ter beschikking gestelde originelen
van gerechtelijke stukken, onderhandse en/of authentieke akten en/of de in het kader van de uitvoering
van de opdracht uitgebrachte exploten bij het sluiten van het dossier aan de opdrachtgever te retourneren,
te doen toekomen of deze te bewaren, tenzij rechtens op haar de verplichting daartoe mocht rusten.
9.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Uit de opdracht vloeit voor H&P uitsluitend een inspanningsverplichting voort. Zij verbindt zich niet tot
het behalen van een bepaald (incasso)resultaat en kan daarvoor dus ook niet aansprakelijk worden gehouden.
9.2. H&P is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die een derde lijdt, zal lijden en/of
geleden heeft als gevolg van verrichtingen welke ten behoeve van of in het kader van het uitvoeren
van de opdracht hebben plaatsgevonden.
9.3. Opdrachtgever vrijwaart H&P en stelt deze schadeloos ter zake van alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade welke hun oorzaak vinden in de uitvoering van de opdracht.
9.4. H&P is niet aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever direct of indirect mocht lijden door het teruggeven van de opdracht of door een H&P toegestaan opschorten of aanhouden van de uitvoering
ervan, ongeacht het moment waarop dit plaatsvindt. Van een toegestaan opschorten is in dit kader in
ieder geval sprake wanneer de opdrachtgever, hoewel daarom gevraagd, niet de informatie heeft
verstrekt welke nodig is voor juiste uitvoering van de opdracht.
9.5. De aansprakelijkheid van H&P en van de door haar voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde
derden voor welke schade dan ook als gevolg van haar eigen handelen of nalaten en/of dat van die derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van H&P wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico ingevolge die
verzekering.
9.6. Opdrachten ter verkrijging van (verhaals)informatie worden geacht door de opdrachtgever rechtstreeks
aan de derde te zijn verstrekt die voor het verstrekken van de betreffende informatie wordt ingeschakeld.
H&P is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van de van deze verkregen informatie.
9.7. H&P verstuurt alle stukken en bescheiden in het kader van de opdracht, ingeval zij die per post verstuurt,
per gewone post, tenzij expliciet anders geïnstrueerd door de opdrachtgever. H&P is niet aansprakelijk
voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van aldus verzonden stukken en bescheiden, noch voor de
eventuele gevolgen daarvan.
10. RECLAMES
10.1. Reclames over de verrichtingen van H&P en/of de daarop betrekking hebbende declaratie(s) dienen
binnen een maand nadat de opdrachtgever met de verrichting bekend is geraakt of redelijkerwijs bekend
had kunnen zijn geraakt, en voor het overige binnen een maand na declaratie ingevolge voltooiing
of beëindiging van de opdracht schriftelijk en gemotiveerd aan H&P te zijn kenbaar gemaakt. Bij
tekortkomingen die de opdrachtgever ondanks nauwkeurige inspectie niet heeft ontdekt en evenmin
in redelijkheid had kunnen ontdekken, gaat deze termijn van een maand in op het moment dat de opdrachtgever de betreffende tekortkoming in redelijkheid had kunnen ontdekken. Het uiten van een klacht
laat de verplichting tot tijdige betaling van de declaratie onverlet.
10.2. Indien daarvoor gronden zijn, dient binnen 1 jaar na het moment waarop de in het voorgaande lid gestelde
termijn een aanvang neemt, een geuite klacht te zijn gevolgd door het aanspannen van een gerechtelijke
procedure tot het verkrijgen van schadevergoeding, op straffe van verval van elke aanspraak op schadevergoeding.
11. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
11.1. De bij of krachtens deze algemene voorwaarden overeengekomen tarieven zullen jaarlijks per 1 februari
door H&P mogen worden aangepast aan de ontwikkelingen van de inflatie in het daaraan voorafgaande
kalenderjaar.
11.2. Een anderssoortige wijziging van de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of tarievenlijst (waaronder begrepen – met uitzondering van de forfaitaire – een andere aanpassing van haar tarieven dan ingevolge het in het voorgaande lid bepaalde) zal een lopende overeenkomst beheersen zodra de tekst van
die voorwaarden en/of lijst, zoals na de wijziging(en) luidend, de opdrachtgever is toegezonden en deze
niet binnen een maand na de datum van toezending schriftelijk bij H&P bezwaar heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de wijziging(en) op de lopende overeenkomst.

12. SLOTBEPALINGEN
12.1. Op de rechtsverhouding tussen H&P en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd, met
betrekking tot overeenkomst van opdracht tussen H&P en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd
aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
12.3. Deze algemene voorwaarden staan op de website van H&P www.houwelingen-partners.nl
12.4. Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 28 december 2018 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

TARIEVENOVERZICHT VAN HOUWELINGEN & PARTNERS
per 1 januari 2021
Inleiding:
Voor haar tarieven maakt Van Houwelingen & Partners (verder: H&P) onderscheid tussen
incassodiensten en overige dienstverlening. Verder geldt voor een zgn. losse opdracht (zie
hierna) een afzonderlijke regeling.
1.
Algemeen:
1.1. Alle vermelde tarieven zijn exclusief btw.
1.2. Telkens wanneer een uurtarief geldt of H&P gerechtigd is dit te berekenen, wordt de
totale tijdsbesteding naar boven afgerond in eenheden van 10 minuten.
1.3. Verschotten worden altijd integraal doorberekend.
1.4. Verschotten zijn bijvoorbeeld kosten van een collega-gerechtsdeurwaarder, advocaat, ontruimers/sjouwers en slotenmaker, griffierecht, advertentiekosten en informatiekosten.
1.5. Informatiekosten betreffen de kosten verbonden aan het tijdens de dienstverlening in
verband daarmee inwinnen van informatie bij instanties, zoals de BRP, de KvK, het
UWV, DBR, E-VOI, het RDW, het CTR het kadaster, openbare en niet-openbare registers in het algemeen of een informatiebureau. Ter indicatie van enkele van deze
kosten is een overzicht van de per 1 februari 2018 geldende tarieven ter zake opgenomen in tabel 6 (zie hiervoor het hierna opgenomen Tabellenoverzicht).
BRP: Burgerregistratie personen;
KvK: Kamer van Koophandel en Fabrieken;
UWV: Uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen;
DBR: Digitaal beslagregister
E-VOI: Elektronisch verzoek om informatie (bij bepaalde, daarvoor toegelaten instanties);
RDW: Rijksdienst voor het wegverkeer;
CTR: Centraal Testamentenregister.
I. INCASSO:
2. Algemeen:
2.1. Qua incassotarief moet onderscheiden worden tussen enerzijds het tarief dat H&P
rekent voor haar incassowerkzaamheden aan de opdrachtgever en anderzijds het
tarief dat wettelijk gerekend mag worden aan de schuldenaar van haar opdrachtgever. Indien de schuldenaar het hem berekende incassotarief betaalt, brengt H&P de
opdrachtgever geen incassotarief in rekening, behoudens het hierna in artikel 2.5
bepaalde of wanneer met de opdrachtgever specifiek anders is overeengekomen.
2.2. Vervolgens maakt H&P onderscheid in het incassotarief (1) wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden, (2) wanneer er gedeeltelijke betaling heeft plaatsgevonden en (3) wanneer er volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2.3. H&P heeft voor een overzicht van haar tarifering haar verrichtingen tevens ingedeeld
naar de fase waarin deze worden verleend: de minnelijke fase, de gerechtelijke fase
en de executiefase:
Minnelijke fase:
loopt vanaf het moment van aanvang van de opdracht tot aan het uitbrengen van de
dagvaarding;
Gerechtelijke fase:
loopt vanaf het uitbrengen van de dagvaarding tot en met de datum waarop de rechter in de zaak zijn einduitspraak doet;
Executiefase:

2.4.
2.5.

2.6.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

loopt vanaf het betekenen van de uitspraak en tot aan het moment waarop het dossier van de zaak wordt gesloten.
Het incassotarief wordt overeenkomstig tabel 1 over de na de totstandkoming van de
opdracht tot incasso betaalde som berekend, ongeacht in welke fase die is betaald
en ongeacht aan wie is betaald.
H&P kan in een zaak – onverminderd de overige in rekening te brengen kosten en/of
tarieven ingevolge deze tarievenlijst of haar algemene voorwaarden – in plaats van
het forfaitaire tarief voor de incasso van een vordering de werkelijke tijdsbesteding
aan de incasso in rekening brengen, indien die een tijdsbesteding vergt welke die
van een normale incasso te boven gaat. Hiervoor geldt een uurtarief van € 150,00.
Onder een normale incasso wordt in dit verband verstaan de inning van een vordering die door de schuldenaar niet betwist wordt of waarvan de betwisting eenvoudig
(zonder dat dit tijdsbesteding van enige betekenis vergt) kan worden weerlegd.
Met uitzondering van het geval dat de ter incasso gegeven som volledig is geïncasseerd zonder dat sprake is van een incasso die een normale te boven gaat als
waarop het bepaalde in het vorige lid ziet, zal H&P altijd naar redelijkheid een bedrag aan bureau- en dossierkosten aan de opdrachtgever in rekening mogen brengen.

Minnelijke fase
In de minnelijke fase worden twee trajecten onderscheiden: het eenvoudige incassotraject en het bijzondere incassotraject.
Voor het eenvoudige incassotraject rekent H&P bij non-incasso € 40,00.
Voor het bijzondere incassotraject rekent H&P bij non-incasso € 100,00.
Wanneer de schuldenaar tot betaling overgaat, wordt een incassotarief berekend.
Daarvoor geldt het bepaalde in de artikelen 2.4 en 2.5.
Als 3.4. toepassing vindt, blijven 3.2. en 3.3. buiten toepassing, met dien verstande
dat het incassotarief minimaal € 40,00 respectievelijk € 100,00 zal bedragen.
Gerechtelijke fase
In de gerechtelijke fase kunnen een aantal kosten worden onderscheiden: explootkosten, griffierecht, honorarium, salaris, overige proceskosten en kosten van derden.
De explootkosten betreffen de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding. Dit
betreft een ambtelijke verrichting en deze wordt verricht conform het tarief daarvoor,
opgenomen in het Btag.
Griffierecht is het tarief dat de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van
het geschil. H&P rekent hiervoor het tarief dat door de rechtbank wordt gebezigd.
Ter indicatie van de omvang van het griffierecht is in het hierna opgenomen Tabellenoverzicht in Tabel 2 het griffierecht te zien, dat op 1 februari 2016 van kracht is
voor zaken bij de kamer voor kantonzaken van de rechtbank.
Honorarium betreft de kosten van de tijdsbesteding van H&P aan de procedure.
Daarin treedt zij op als procesvertegenwoordiger van de opdrachtgever. Haar tijdsbesteding brengt H&P in rekening aan de opdrachtgever. Haar uurtarief hiervoor bedraagt € 150,00.
Als de vordering wordt toegewezen, wijst de rechter normaliter ook een genormeerd
bedrag toe als (in beginsel door de andere partij te betalen) bijdrage in de kosten
van de tijdsbesteding van zijn procesvertegenwoordiger aan de zaak (het zgn. salaris). Dit salaris komt de opdrachtgever toe. Het bedrag is forfaitair. De rechter hanteert hiervoor het zgn. liquidatietarief. Het betreffende tarief voor procedures bij de
kamer voor kantonzaken is opgenomen in tabel 4 hierna.
In verstekzaken conformeert H&P zich voor de vaststelling van haar aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium aan deze tabel, met dien verstande
dat zij zich wel het recht voorbehoudt haar werkelijke tijdsbesteding bij de opdrachtgever in rekening te brengen, indien haar (dan aan de opdrachtgever desgevraagd
te verantwoorden) tijdsbesteding door dit salaris niet wordt gedekt.

4.7.

Kosten van derden die tijdens de gerechtelijke fase ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt worden, zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat (soms), een deskundige, een te horen getuige e.d.

5.
5.1.

Executiefase
In de executiefase worden een aantal kosten onderscheiden: nakosten, kosten van
ambtshandelingen en kosten van derden.
Nakosten zijn kosten die betrekking hebben op verrichtingen na de gerechtelijke fase. H&P berekent hiervoor het tarief dat ingevolge wet en/of rechtspraak naar de
schuldenaar toe is toegestaan. Het tarief is vermeld in de tabel nakosten (tabel 5
hierna).
Hebben de nakosten betrekking op een rechterlijke uitspraak van een andere civiele
rechter dan een kantonrechter, dan worden deze vastgesteld overeenkomstig het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per 15 februari 2016 neerkomende op
€ 131,00 zonder betekening van de titel en € 199,00 na betekening ervan).
Ambtshandelingen worden verricht tegen de tarieven vermeld in het Besluit ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag).
In de executiefase kunnen er kosten worden gemaakt door specifieke derden, bijvoorbeeld een collega-deurwaarder die een ambtshandeling verricht, een slotenmaker voor het openen van een deur of een verhuisbedrijf voor het ontruimen van een
pand.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

II. OVERIGE DIENSTVERLENING:
6. Uitsluitend opdracht tot executie:
6.1.

Betreft de opdracht louter de tenuitvoerlegging van een titel voor de verkrijging
waarvan H&P niet als gemachtigde van de rechthebbende is opgetreden, waarbij die
tenuitvoerlegging (mede) het verhalen van een som geld betreft, dan brengt H&P naast dossier- en administratiekosten en haar ambtelijke verrichtingen - voor haar
met een en ander samenhangende bemoeienissen forfaitair afwikkelingskosten in
rekening conform de tabel afwikkelingskosten, opgenomen in tabel 7 hierna.

7.
7.1.
7.2.

7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Juridische bijstand:
H&P geeft juridisch advies, stelt juridische stukken op en verleent in procedures
rechtskundige bijstand (zowel eisend als verwerend). Het uurtarief hiervoor beloopt
€ 150,00.
H&P kan in een zaak, onverminderd de overige in rekening te brengen kosten en/of
tarieven, haar tijdsbesteding aan juridisch advies of juridisch rechercheren in rekening brengen, indien die verrichtingen (advies en/of recherche) voor een goede behandeling
van de zaak in redelijkheid noodzakelijk zijn of indien om die verrichtingen door de
opdrachtgever is gevraagd. Hiervoor geldt een uurtarief van € 150,00.
Hetzelfde geldt in geval een bijzondere tijdsbesteding aan de zaak is vereist, zoals in
geval van een executiegeschil of een omvangrijke beslagactie.
Overig:
Voor een sommatie-exploot of betekening van een brief e.d. geldt het tarief, genoemd in artikel 2 onder c. van het Btag.
Voor een proces-verbaal van constatering berekent H&P naast het tarief, genoemd
in artikel 2 onder c van het Btag, haar tijdsbesteding aan de constatering. Dit tegen
een uurtarief van € 150,00.
Voor een ambtelijke verrichting waarvoor geen tarief in het Btag is opgenomen, berekent H&P het tarief dat hierna onder 9.2. ten aanzien van losse opdrachten is bepaald, met dien verstande dat de opdrachtgever niet afzonderlijk dossier- en administratiekosten berekend worden.

8.4.

III.
9.1.

In de gevallen welke hierna zijn aangegeven onder 9.3. - voor zover die zich voordoen
bij uitvoering van een andere opdracht dan een losse als hierna onder III. (LOSSE
OPDRACHTEN) bedoeld - zal H&P gerechtigd zijn voor de verrichting van een
ambtshandeling een aanvullend of ander tarief te berekenen, overeenkomstig hetgeen
aldaar vermeld.

LOSSE OPDRACHTEN
Losse opdrachten betreffende ambtshandelingen waarvoor een ministerieplicht
geldt, voert H&P uit tegen het tarief conform het besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarder (Btag).

9.2.

Voor ambtshandelingen waarvoor geen ministerieplicht geldt (waarvoor geen tarief
in het Btag is opgenomen), berekent H&P, naast € 25,00 aan dossier- en administra-

9.3.

tiekosten, de navolgende tarieven:
− voor betekening van brieven e.d. of een sommatie-exploot: het tarief, genoemd in
artikel 2 sub c. Btag;
− voor in een proces-verbaal op te nemen constateringen: voor het opmaken van
het proces-verbaal het tarief van artikel 2 sub e. Btag, alsmede de overige tijdsbesteding aan de opdracht en de voor uitvoering ervan te maken reiskosten;
− voor andere verrichtingen in deze categorie: het Btag-tarief voor de verrichting
die naar het inzicht van H&P qua aard de verrichting het meest nabij komt, alsmede (indien van toepassing) de overige tijdsbesteding aan de opdracht en de
voor uitvoering ervan te maken reiskosten;
In aanvulling op of in afwijking van hetgeen zij overeenkomstig het vorenstaande
voor de verrichting van ambtelijke en daarmee in direct verband staande werkzaamheden mag berekenen, is H&P gerechtigd in bepaalde gevallen een aanvullend of
ander tarief in rekening te brengen. Het betreft:
1. uitvoering op niet gebruikelijke dagen en uren;
2. spoedopdracht;
3. onvoldoende aanlevering van stukken en/of gegevens;
4. het voor inzet op afroep beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit;
5. het exploiteren buiten het gebied waarin voor H&P ministerieplicht geldt;
6. intrekking van de opdracht, terwijl doende met de uitvoering van de
ambtshandeling;
7. bijzondere ambtelijke werkzaamheden;
8. kosteloze zaken;
9. procedures in executierecht.
ad 1. De niet gebruikelijke dagen zijn de zaterdag, zondag en alle feestdagen en
dagen die daaraan zijn gelijkgesteld. Dan geldt ten aanzien van het Btag-tarief
een toeslag van 100%, alsmede de vergoeding voor haar tijdsbesteding en
reiskosten die H&P daarvoor vooraf met de opdrachtgever overeenkomt.
ad 2. Als spoedopdracht geldt elke opdracht die binnen 8 kantooruren na ontvangst
van de opdracht dient te worden uitgevoerd, waarbij als kantooruren gelden
de uren van 09:00 uur tot 17:00 uur. Voor een spoedopdracht rekent H&P
een toeslag van 100% op het tarief conform het Btag.

ad 3. Wanneer een opdracht niet kan worden uitgevoerd zonder daarvoor bij de opdrachtgever nadere informatie te moeten opvragen, is H&P gerechtigd de
tijdsbesteding aan de voor de uitvoering van de opdracht te verrichten extra
werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
ad 4. Voor het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit wordt een uurtarief
van € 75,00 berekend, op voorwaarde dat de betrokken persoon zich op de
locatie waarop deze zich ter beschikking moet houden, zijn normale overige
werkzaamheden kan verrichten. In het andere geval geldt een uurtarief van
€ 150,00.
ad 5. Ten aanzien van de opdracht tot het uitbrengen van exploten buiten het gebied waarvoor voor H&P een ministerieplicht geldt, is H&P gerechtigd de opdracht niet te aanvaarden, of die opdracht slechts uit te voeren tegen een afwijkend, met de opdrachtgever overeen te komen tarief.
ad 6. Heeft, na het geven van de opdracht aan haar, H&P de uitvoering van de
ambtshandeling buiten haar kantoor feitelijk aangevangen, maar dient deze
op instructie van de opdrachtgever of om andere reden te worden gestaakt
(terwijl van een zgn. vergeefse ambtshandeling in de zin van artikel 4 Btag
geen sprake is) is H&P gerechtigd, naast eventuele verschotten haar tijdsbesteding aan de opdracht in rekening te brengen tegen een uurtarief van
€ 150,00, zulks met een minimum van € 50,00. Indien op minder vergaande
wijze buiten het kantoor van H&P een begin van uitvoering aan de opdracht is
gegeven, zal H&P aanspraak mogen maken op de helft van het voor de
ambtshandeling geldende tarief conform Btag.
ad 7. Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die H&P in redelijkheid
als bijzonder kan aanmerken, brengt zij naast het tarief daarvoor ingevolge
het Btag, haar extra tijdsbesteding daaraan in rekening. Als bijzonder worden
aangemerkt arbeidsintensieve of veel tijdsbesteding vergende ambtelijke handelingen en/of weinig voorkomende ambtelijke verrichtingen welke voor H&P
omvangrijk juridisch rechercheren noodzakelijk maakt (zoals ontruimingen,
gijzeling, beslag tot afgifte, omvangrijke beslagacties in het algemeen).
ad 8. Er een toevoeging is verleend en een kopie is bijgevoegd bij de opdracht of
het toevoegingsnummer is vermeld op het uit te brengen exploot, declareert
H&P het gedeelte van de kosten dat direct onder de toevoeging valt, direct
aan de Staat en zal de opdrachtgever worden belast met hetgeen niet onder
de toevoeging valt (verschotten, uurtarief enz.).
ad 9. Tijdsbesteding aan procedures in executierecht (zoals een executiegeschil,
deurwaardersrenvooi, procedure ingevolge art. 474g Rv.) wordt in rekening
gebracht tegen een uurtarief van € 150,00.

1. Tabel Incassokosten
Incassokosten
Bedrag tot € 2.500,00

15% met een minimum van € 40,00

Over het meerdere tot € 5.000,00

10%

Over het meerdere tot € 10.000,00

5%

Over het meerdere tot € 200.000,00

1%

Over het meerdere

0,5%

Incassokosten worden berekend over het geïncasseerde bedrag, waaronder wordt
verstaan het totaal van de bedragen die zijn betaald van de ter incasso gegeven
som, ongeacht aan wie, na het verstrekken van de opdracht tot incasso. Met betaling wordt in dit verband gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan
of ten behoeve van de schuldeiser verrichte andere prestatie dan de betaling van
een geldbedrag.
2. Tabel Griffierecht
Tabel Griffierecht
Rechtspersonen

Natuurlijke personen

On- minver-mogenden

RECHTBANK KAMER KANTONZAKEN
Onbepaalde waarde

€ 126,00

€ 85,00

€ 85,00

Hoofdsom < € 500

€ 126,00

€ 85,00

€ 85,00

Hoofdsom tussen € 500 en € 12.500

€ 507,00

€ 240,00

€ 85,00

€ 1.013,00

€ 507,00

€ 85,00

Onbepaalde waarde

€

667,00

€ 309,00

€ 85,00

Hoofdsom tussen € 25.000 en € 1.000.000

€ 2.076,00

€ 952,00

€ 85,00

Hoofdsom boven € 100.000

€ 4.200,00

€ 1.666,00

€ 85,00

Onbepaalde waarde

€ 772,00

€ 338,00

€ 338,00

Hoofdsom tot € 12.500

€ 772,00

€ 338,00

€ 338,00

Hoofdsom tussen € 12.500 en € 1.000.000

€ 2.106,00

€772,00

€ 338,00

Hoofdsom boven de € 100.000

€ 5.610,00

€ 1.756,00

€ 338,00

Onbepaalde waarde

€ 845,00

€ 350,00

€ 350,00

Hoofdsom tot € 12.500

€ 845,00

€ 350,00

€ 350,00

Hoofdsom tussen € 12.500 en € 1.000.000

€ 2.805,00

€ 845,00

€ 350,00

Hoofdsom boven de € 100.000

€ 7.015,00

€ 2.106,00

€ 350,00

Hoofdsom tussen € 12.500 en € 25.000

RECHTBANK, SECTOR CIVIEL

GERECHTSHOF

HOGE RAAD

3. Tabel Dossierkosten
Tabel Dossierkosten
Minimum
Per looptijd van 6 maanden, elk ingegane voor een
hele gerekend

€ 25,00
€ 25,00

4. Tabel Salaris Gemachtigde
Tabel Salaris Gemachtigde
tot en met

€ 250,00

€ 36,00

tot en met

€ 500,00

€ 72,00

tot en met

€ 1.250,00

€ 120,00

tot en met

€ 2.500,00

€ 180,00

tot en met

€ 3.750,00

€ 210,00

tot en met

€ 5.000,00

€ 240,00

tot en met

€ 10.000,00

€ 300,00

tot en met

€ 20.000,00

€ 360,00

tot en met

€ 40.000,00

€ 480,00

tot en met

€ 100.000,00

€ 721,00

tot en met

€ 200.000,00

€ 841,00

tot en met

€ 400.000,00

tot en met

€ 1.000.000,00

€ 1.201,00

meer dan

€ 1.000.000,00

€ 1.441,00

€ 961,00

5. Tabel Nakosten
Tabel Nakosten (ex. BTW)
Vonnissen in kantonzaken:
Hoofdsom tussen € 0 en € 250
Hoofdsom tussen € 250 en € 500
Hoofdsom tussen € 500 en € 1.250
Hoofdsom tussen € 1.250 en € 2.500
Hoofdsom boven € 2500,00

€ 18,00
€ 36,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 105,00

6. Tabel Informatiekosten
Tabel informatiekosten
Uittreksel BRP
Uittreksel KvK
Uittreksel Kadaster
Uittreksel UWV
Uittreksel E-VOI
Uittreksel RDW
Bevraging Beslagregister
Publicatiekosten Staatscourant
Verhaalsinformatie
Inschrijvingskosten Kadaster
Doorhaling beslag Kadaster

€ 1,80
€ 4,81
€ 4,65
€ 1,97
€ 2,63
€ 2,01
€ 1,83
€ 12,50
Variabel
€ 63,00
€ 35,00

7. Tabel Afwikkelingskosten
Tabel Afwikkelingskosten (ex. BTW)
Bedrag tot € 10.000
Over het meerdere tot € 20.000
Over het meerdere

4,5% (met minimum € 40,00)
2,5%
1%

Afwikkelingskosten worden berekend over de betalingen die in die zaak zijn ontvangen, ongeacht wie deze betaling heeft ontvangen, nadat de ter zake gemaakte
ambtelijke kosten en eventuele overige executiekosten met die betalingen zijn
verrekend.

