Tarieven Autoriteit Incasso B.V. 2013-11

Onze Tarieven
Autoriteit Incasso B.V. heeft een duidelijke en transparante bedrijfsvoering.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het minnelijke en gerechtelijke incasso traject. Mocht een minnelijke
oplossing niet mogelijk blijken dan kan een gerechtelijke incasso opgestart worden. Dit gebeurt pas na de
nadrukkelijke opdracht van de opdrachtgever.

Tarieven minnelijk traject
Het minnelijke traject bestaat uit het manen van de debiteur met een termijnstelling voor betaling plus twee
extra contactmomenten met de debiteur, Autoriteit Incasso B.V. bepaalt wanneer en wat voor type contact er
plaatsvindt (telefonisch, schriftelijk (email) of persoonlijk).
Mocht de vordering in het minnelijke traject onverhoopt oninbaar blijken, dan betaalt u in het minnelijke
traject de standaard dossierkosten van € 40,00.
De debiteur wordt aangeschreven de hoofdsom, wettelijke rente en de incassokosten te betalen. De
opdrachtgever kan Autoriteit Incasso B.V. in kennis stellen van boete- en/of rentebepalingen in haar algemene
voorwaarden. Incassokosten worden berekend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen omtrent
buitengerechtelijke incassokosten. Dit geldt voor rechtspersonen en natuurlijke personen. Over geïncasseerde
bedragen (hoofdsom, rente, eventuele andere claims) berekenen wij provisie conform tabel 1.
Belang van de zaak (hoofdsom, rente, eventuele andere
claims)
vanaf € 0,01
t/m € 250,00
vanaf € 250,01
t/m € 500,00
vanaf € 500,01
t/m € 1.250,00
vanaf € 1250,01
t/m € 2.500,00
vanaf € 2500,01
t/m € 3.750,00
vanaf € 3750,01
t/m € 5000,00
vanaf € 5000,01
t/m € 10.000,00
Plus over het meerdere
t/m € 40.000,00
Plus over het meerdere
t/m € 60.000,00
Plus over het meerdere
t/m € 80.000,00
Boven
€ 80.000,01

Incassoprovisie
€ 40,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 600,00
€ 700,00
10%
8%
5%
3%

Tabel 1. Incassoprovisie

U ontvangt dus hoofdsom + rente minus provisie. Bij een tussentijdse annulering van de opdracht, wordt 10%,
berekend over de hoofdsom in rekening gebracht met een minimum van € 40,00.
Wordt de vordering slechts gedeeltelijk geïncasseerd dan worden de in rekening gebrachte incassokosten met
de eerste betaling(en) verrekend. Er wordt slechts provisie berekend over het betaalde minus de
incassokosten.
Bent u BTW plichtig dan mogen wij de btw over de incassokosten niet bij debiteur in rekening brengen. Deze
wordt bij een geslaagde incasso opdracht, achteraf met u verrekend. Aangezien u deze btw kunt
terugvorderen, vormt dit voor u verder geen kostenpost.
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Tarieven gerechtelijk traject
Voordat een gerechtelijk traject opgestart wordt, dient hiervoor nadrukkelijk toestemming voor gegeven te
worden. Autoriteit Incasso B.V. zal nagaan of de vordering juridisch haalbaar is en bekijken of debiteur
solvabel is (check op schuldsanering, faillissement en/of bijzonderheden). Hieraan zijn geen kosten
verbonden, ongeacht de uitkomst van dit onderzoek.
Een gerechtelijk traject brengt kosten en een kostenrisico met zich mee.
Alvorens tot dagvaarding over te gaan wordt een voorschot gevraagd voor het betekenen van de dagvaarding
en het griffierecht. Na het behalen van het vonnis zal Autoriteit Incasso B.V. tot executie hiervan over laten
gaan; er zal beslag gelegd worden bij debiteur door onze deurwaarder. Autoriteit Incasso B.V. B.V. vraagt voor
het nawerk € 100,00. Doorgaans kunnen alle gemaakte kosten mee gevorderd en verhaald worden op de
debiteur.
Bij een geslaagde incasso wordt provisie conform tabel 1 over de geïncasseerde hoofdsom ingehouden. U
ontvangt dus hoofdsom + rente minus provisie. Bij een tussentijdse annulering van de opdracht, wordt 10%,
berekend over de hoofdsom in rekening gebracht. Tevens worden de daadwerkelijk gemaakte kosten door
derden, doorberekend.
Bent u BTW plichtig dan mogen wij de btw over de incassokosten niet bij debiteur in rekening brengen. Deze
wordt bij een geslaagde incasso opdracht, achteraf met u verrekend. Aangezien u deze btw kunt
terugvorderen, vormt dit voor u geen kostenpost.
Slaagt de gerechtelijke incasso niet, door bijvoorbeeld een tussentijds faillissement van debiteur, dan blijven
de gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Wordt de vordering slechts gedeeltelijk geïncasseerd dan worden de in rekening gebrachte incassokosten met
de eerste betaling(en) verrekend. Er wordt slechts provisie berekend over het betaalde minus de
incassokosten. Gemaakte kosten door derden blijven dan voor rekening opdrachtgever.
Bij serieus verweer wordt uw zaak door een ervaren (externe) jurist behandelt, juridische kosten worden altijd
zo veel mogelijk op debiteur verhaald. Echter bij bijvoorbeeld een schikking of als het salaris gemachtigde niet
(geheel) door de rechter wordt toegewezen dan worden daadwerkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever
doorberekend.
Indien in een gerechtelijke procedure de rechtbank een comparitie van partijen gelast, of een getuigenverhoor
moet plaatsvinden dan zal een (externe) jurist van Autoriteit Incasso opdrachtgever bij staan in de rechtbank.
Hiervoor wordt € 175 in rekening gebracht, deze kosten zijn niet verhaalbaar op debiteur.
verhaalbaar op de schuldenaar en blijft deze voor rekening van de opdrachtgever.

Maatwerk
Afhankelijk van de aard van de opdracht staat Autoriteit Incasso open voor “maatwerk” afspraken.
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