
 

INCASSO KOSTEN OVERZICHT 2021 
 

Vordering Werkzaamheden/Acties Kosten 
 

Pre-Incasso Wij versturen de vereiste 14-dagen brief. € 15,- indien daarna geslaagd incassotraject volgt komen deze 
te vervallen 

 

 
Buitengerechtelijke incasso van vordering 
met een hoofdsom tot en met € 500,- 

 
Enkel buitengerechtelijke werkzaamheden 
- 3 sommatiebrieven. 
- Eventueel treffen betalingsregeling. 
- Het zoeken van telefonisch contact indien er geen 

reactie volgt op de sommatiebrieven. 
- Het dossier kan online worden gevolgd. 
- Opdrachtgever krijgt na bovenstaande acties de 

mogelijkheid om dossier door te zetten. 
naar een gerechtelijke incasso, of het dossier te 
Sluiten. 

- Bij verweer door debiteur, krijgt opdrachtgever 
de keuze om het dossier door te zetten naar 
verwerend incasso of het dossier te sluiten. 

 
Volledige vordering wordt geïncasseerd 
Hoofdsom en rente voor opdrachtgever incassokosten voor ons. 

 

vordering gedeeltelijk voldaan   
incassokosten worden in rekening gebracht restant wordt 
voldaan aan opdrachtgever. 

 

vordering wordt niet voldaan 
opdrachtgever betaalt geen incassokosten. 

 
Externe kosten worden altijd doorbelast aan opdrachtgever 
zoals bijvoorbeeld kosten van extracten van de gemeente 
of KVK. 

 

 
Volledige incasso van onbetwiste vordering 

 
- 3 sommatiebrieven 

 
Volledige vordering wordt geïncasseerd 

 

met een hoofdsom tot en met €2.500,- - Eventueel treffen betalingsregeling. Hoofdsom en rente voor opdrachtgever,  
 - Het zoeken van telefonisch contact indien er geen Incassokosten  en compensatievergoeding voor ons.  
 reactie volgt op de sommatiebrieven.   
 - Indien nodig check van adresgegevens. vordering gedeeltelijk voldaan  
 - Het dossier kan online worden gevolgd. incassokosten, compensatievergoeding en externe kosten  
 - Indien nodig gerechtelijk procedure. worden in rekening gebracht,  
 - Na vonnis aanschrijven debiteur. restant wordt voldaan aan opdrachtgever.  
 - Executie van vonnis door deurwaarder.   
 - Bij verweer door debiteur, krijgt opdrachtgever de vordering wordt niet voldaan  
 keuze om het dossier door te zetten naar opdrachtgever betaalt geen incassokosten  
 verwerend incasso of het dossier te sluiten. Externe kosten en compensatievergoeding worden  
  in rekening gebracht.  

 
Volledige incasso van  onbetwiste vordering 

 
- 3 sommatiebrieven. 

 
Volledige vordering wordt geïncasseerd 

 

met een hoofdsom vanaf € 2.500,- tot € 25.000,- - Eventueel treffen betalingsregeling. Hoofdsom en rente voor opdrachtgever  
 - Het zoeken van telefonisch contact indien er geen Incassokosten en compensatievergoeding voor ons.  
 reactie volgt op de sommatiebrieven.   
 - Indien nodig check van adresgegevens. vordering gedeeltelijk voldaan  
 - Verhaal check. Incassokosten en compensatievergoeding en externe kosten  



 

Alle bedragen zijn exclusief BTW, alle externe kosten dienen door de opdrachtgever vooruit te worden betaald en worden indien mogelijk verhaald op de debiteur. 
 

Op al onze werkzaamheden zijn de Incasso voorwaarden van Van Loon Incasso Advocaten van toepassing. Zie ook onze website:  www.incassoadvocaten.nl 

- Eventueel leggen van conservatoir beslag. worden in rekening gebracht, 
- Indien nodig gerechtelijke procedure. restant wordt uitgekeerd aan opdrachtgever. 
- Na vonnis aanschrijven debiteur. 
- Executie van het vonnis door deurwaarder. vordering niet voldaan 
- Het dossier kan online worden gevolgd. de externe kosten  en compensatievergoeding 

worden in rekening gebracht. 

 
externe kosten zijn voor rekening opdrachtgever Kosten 
voor het leggen van conservatoir beslag worden 
in rekening gebracht bij opdrachtgever en indien mogelijk 
verhaald op debiteur. 

 

 
Volledige incasso van betwiste vordering en 

 
- De advocaat zal de vordering onderbouwen 

 
de behandeling van het dossier is op uurtarief 

vorderingen boven de € 25.000,- en het verweer van debiteur weerleggen. (€ 190,- standaard/ € 250,- bij complexe zaken) excl. BTW en 

  kantoorkosten, externe kosten worden in rekening gebracht. 
Indien de debiteur verweer voert na sommatie - De mogelijkheden worden door de advocaat  
of na dagvaarding wordt het traject van met de opdrachtgever besproken.  
betwiste vordering gevolgd. - De verdere processtukken worden door een De opdrachtgever ontvangt het totale geïncasseerde bedrag 

 advocaat opgesteld. na verrekening van nog openstaande nota’s. 

- Tijdens de zitting staat de advocaat de 
opdrachtgever bij. 

- De advocaat zet het executie traject in na 
ontvangst vonnis bijgestaan door deurwaarder. 

 
 

De buitengerechtelijke incassokosten worden De hoogte van het griffierecht (Rechtbank) is afhankelijk externe kosten worden altijd gefactureerd aan de opdrachtgever. 
voor consumenten vastgesteld volgens de Wet van de hoogte van de vordering Bijvoorbeeld: Extracten, griffierechten en deurwaarderskosten. 
Incassokosten. Voor vorderingen onder € 2.500,- < 500    €   126  
bedragen deze 15% van de hoofdsom. 500-12500    €   507 Kosten Conservatoir beslag 
Voor handelspartijen bedraagt deze meestal 15% 12.500-25.000  € 1.013 Voorbereiden conservatoir beslag  € 750,- 
Afhankelijk wat partijen daarover hebben afgesproken bij 25.000-100.000  € 2.076 Bijwonen zitting  indien nodig € 750,- 
wijze van algemene voorwaarden. > 100.000  € 4.200 De deurwaarderskosten zijn afhankelijk van het aantal en type 

 Conservatoir beslag (bedrijven) €    667 beslagen. 

 Faillissementsaanvraag  (bedrijven) € 667   
Het griffierecht is BTW vrij  Kosten Faillissementsaanvraag  
In principe zal geprobeerd worden deze  Voorbereiden en opstellen rekest € 750,- 
eerst te verhalen op de debiteur.  Bijwonen zitting € 750,- 

 

Incassokosten Griffierechten (onbelast) Overige kosten 

 

http://www.incassoadvocaten.nl/

