Tarieven voor tussenpersonen
Tarieven voor tussenpersonen
(advocaten, gerechtsdeurwaarders en erkende incassobureau’s) behorende bij de algemene voorwaarden van Smit en
Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V.
Algemeen
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van de na
inschakeling van Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. ontstane kosten. Geïncasseerde bedragen zijn alle
rechtstreeks aan Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V., de tussenpersoon en/of crediteur betaalde bedragen,
indien de betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.
Tarieven
Basisvergoeding
Zodra een dossier is aangelegd en de gegevens in de administratie zijn verwerkt, is een basisvergoeding van € 25,00
verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de
aanspraak op deze basisvergoeding.
Rolwaarneming
Voor de waarneming van rolzittingen is door opdrachtgever verschuldigd: voor het aanleggen van het dossier, het
aanbrengen van de zaak inclusief de eerste rolcomparitie en het uitbrengen van de daarbij behorende rolberichten in
zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de dienende dag 50% van het gemachtigde salaris volgens het geldende liquidatietarief vermeerderd met een bedrag van € 7,50 per rolhandeling;
in zaken op tegenspraak 35% van het gemachtigde salaris volgens het geldende liquidatietarief vermeerderd met een
bedrag van € 7,50 per rolhandeling;
voor het voorbereiden en bijwonen van comparities van partijen, enquêtes en descentes een bedrag van € 125,00 per uur.
Afwikkelingskosten
Voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen waarvoor een executoriale titel is verkregen is verschuldigd
5% over het geïncasseerde bedrag.
Ambtelijke kosten en verschotten
De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaartarieven. Spoedeisende ambtshandelingen buiten de gebruikelijke kantooruren worden
verhoogd met een toeslag van 100% van het schuldenaartarief. Verschotten welke niet op de schuldenaar kunnen worden
verhaald volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaartarieven, worden aan de opdrachtgever doorberekend.
B.T.W.
Alle bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
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