Tarievenblad Tussenpersoon

TARIEVEN TUSSENPERSOON
1. Definities
Tussenpersoon: Alle Tussenpersonen, die niet vallen onder de omschrijving van
Opdrachtgevers, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.
Geïncasseerd bedrag: Het totale bedrag dat na het ter incasso geven van de opdracht in
mindering op de vordering is betaald. Hier wordt mede onder verstaan de rechtstreeks aan
de Tussenpersoon of diens cliënt betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een
door de Schuldenaar of een derde aan de Tussenpersoon of diens cliënt gedane andere
prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
2. Tarieven
2.1 Basisvergoeding
In zaken, waarin Syncasso een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de
administratie verwerkt, is een basisvergoeding van € 32,00 verschuldigd. Zodra het in
rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de
aanspraak op deze basisvergoeding.
2.2 Rolwaarneming
Naast de basisvergoeding is de Tussenpersoon voor de waarneming van rolzittingen bij de
rechtbanken, sector kanton, verschuldigd:


voor het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de zaak inclusief de eerste
rolcomparitie en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht een bedrag
van € 42,50, met dien verstande dat bij verstekzaken met een belang tot € 250,00
niet meer dan het toegewezen salaris verschuldigd is;



voor ieder volgende rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht een bedrag
van € 10,50;



voor het voorbereiden en bijwonen van comparities van partijen, enquêtes en
descentes een bedrag van € 132,00 per uur.

De in deze overeenkomst genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten. Voor reiskosten
wordt 50% van het uurtarief gehanteerd. De reiskosten worden berekend vanuit de
dichtstbijzijnde Syncasso vestiging.
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2.3 Juridische advisering
Werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van de gebruikelijke incasso- of
ambtelijke werkzaamheden worden aan de Tussenpersoon als juridisch advies doorberekend
op basis van € 132,00 per uur. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit:


het voeren van onderhandelingen met de wederpartij;



het beantwoorden van bezwaren van de wederpartij;



het geven van (juridische) adviezen;



het voeren van een inhoudelijke gerechtelijke procedure;



het verlenen van rechtskundige bijstand.

2.4 Afwikkelingskosten
Voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen voordat een executoriale titel is
verkregen:
Afwikkelingskosten

Percentage

Over het eerste tot

€ 10.000,00

4,5%

Over het meerdere boven

€ 10.000,00

2,5%

Afwikkelingskosten worden gemaximeerd tot €
760
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het geïncasseerde bedrag.
2.5 Nasalaris
Syncasso brengt nakosten (nasalaris) in rekening bij de Tussenpersoon, voor zover zij door
Tussenpersoon is belast met proceshandelingen (waaronder rolwaarneming), voor de na een
gewezen vonnis verrichte buitenambtelijke werkzaamheden voor ontvangst, bestudering en
vastlegging van het vonnis, alsmede onderzoek naar en overleg over te nemen
executiemaatregelen. Onder deze buitenambtelijke werkzaamheden is tevens het
aanschrijven van de wederpartij tot voldoening aan een vonnis op tegenspraak begrepen.
Nakosten zijn verschuldigd naast de hiervoor genoemde vergoedingen. Voor zover mogelijk
worden de nakosten op de veroordeelde partij verhaald en met de Tussenpersoon
verrekend.
Staffel nasalaris:
Bij vonnissen in rechtbankzaken, sector kanton:
Hoofdsom vonnis t/m:

Bedrag:

€ 250,00

€ 15,00

€ 500,00

€ 30,00
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€ 1250,00

€ 50,00

€ 2500,00

€ 75,00

€ 3750,00

€ 87,50

€ 5000,00

€ 100,00

> € 5000,00

€ 100,00

Bij vonnissen in rechtbankzaken, sector civiel:
Bij een vonnis, gewezen alleen in conventie of alleen in
reconventie,

met

volledige

kostenveroordeling,

is

verschuldigd:
bij aanschrijven

€ 131,00

bij betekening

€ 199,00

Bij een vonnis, gewezen zowel in conventie als in
reconventie,

met

volledige

kostenveroordeling,

is

verschuldigd:
bij aanschrijven

€ 205,00

bij betekening

€ 273,00

2.6 Ambtelijke kosten en verschotten
De gemaakte ambtelijke kosten worden aan de Tussenpersoon doorberekend op basis van
de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven. Als er ambtelijke werkzaamheden
zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven
geen vergoeding kennen, is de Tussenpersoon een vergoeding verschuldigd, die gerelateerd
is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen.
Syncasso brengt bij de Tussenpersoon in rekening:


Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan Syncasso is te wijten
en voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de opdrachtgever
niet behoeft te worden uitgebracht, 50% van het schuldenaarstarief;



Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de
gebruikelijke

kantoortijden,

uitgevoerd

moeten

worden,

200%

van

het

schuldenaarstarief;


Voor ambtshandelingen, die de dag na ontvangst van de opdracht, binnen de
gebruikelijke kantoortijden,
schuldenaarstarief;



uitgevoerd

moeten

worden,

150%

van

het

Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten
worden, 200% van het schuldenaarstarief.
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Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die Syncasso in redelijkheid als
bijzonder

kan

aanmerken,

brengt

Syncasso,

naast

het

schuldenaarstarief,

het

adviseringstarief ad € 132,00 per uur in rekening voor de werkzaamheden , die als meer
werkzaamheden kunnen worden aangemerkt.

Als bijzonder kunnen onder meer worden

aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en
tijd vragen dan gebruikelijk is.
De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel)
volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen
worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan
Tussenpersoon doorberekend.
3. Overige bepalingen
3.1 Omzetbelasting
Alle genoemde bedragen in dit tarievenblad zijn exclusief de daarover verschuldigde
omzetbelasting.
Indien Tussenpersoon btw-plichtig is, ofwel ondernemer is in de zin van de Wet
omzetbelasting 1968, is het niet mogelijk de verschuldigde btw over de dienstverlening van
Syncasso op de schuldenaar te verhalen. De btw zal in dat geval bij Tussenpersoon in
rekening worden gebracht. Tussenpersoon kan de in rekening gebrachte btw verrekenen
met belastingdienst.
Is Tussenpersoon niet btw-plichtig dan kan de btw over de ambtelijke werkzaamheden op
grond van artikel 10 Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag) op de
schuldenaar worden verhaald.
Over door de rechter toegewezen bedragen als tegemoetkoming in de kosten die
crediteur/eiser heeft moeten maken, zoals het gemachtigde salaris, is de btw nimmer
verhaalbaar op de schuldenaar en blijft deze voor rekening van Tussenpersoon.
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