Tariefkaart 2022
Incasso van vorderingen
Depotbeleid per dossier*
Bij aanvang van een gerechtelijke procedure:
griffierecht + 1 punt liquidatietarief + kosten exploot
van dagvaarding en diverse verschotten.
Indien noodzakelijk zullen aanvullende depotstortingen
worden gevraagd. Vorderingen > € 25.000,00 op
aanvraag.
Depotbeleid op portefeuilleniveau*
Heeft u meer dan één dossier uit handen gegeven, dan
beoordelen wij vier keer per jaar of een aanvullend
depot noodzakelijk is.

Conservatoir beslag
Tarief op offertebasis
4B3
Tarief op offertebasis

Lexmappen (losse opdrachten)
Betekening exploten
Btag tarief mits betekening binnen 7 dagen. Betekening
binnen 2 dagen op uurtarief.
Verschotten conform onderstaand overzicht.
Print-/mail-/kopiekosten: € 0,15 per A4

* afhankelijk van de vigerende wet- en regelgeving
danwel de bewaarpositie van de opdrachtgever kan de
opdrachtnemer op elk gewenst moment een aanvullend
depot vragen. Dit kan zowel op dossier- als op
portefeuilleniveau worden gevraagd.
Schuldenaarstarieven
De tarieven van de ambtshandelingen (Btag) worden
gepubliceerd op de website van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
www.kbvg.nl. De incassokosten worden bepaald in het
rapport voorwerk II en in de wet incassokosten, o.a. te
raadplegen op http://www.rechtspraak.nl.
Uurtarief
€ 150,- per uur
Compliance opslag
2,35% van de hoofdsom.
WIK-light bezorging
€ 35,00.
Overige exploten
Exploten/bezoeken ten behoeve van
stuiting/sommatie/aanmaning/activeringsbezoeken
etc.: € 105,Uitkoopkosten (annuleringskosten)
€ 210,- per dossier
Incassokosten / afwikkelkosten
15% van de hoofdsom, waarvan mogelijk verhaalbaar
de kosten die conform Wet en/of titel worden
vastgesteld.

Executieopdrachten
Exploten
De tarieven van de ambtshandelingen (Btag) worden
gepubliceerd op de website van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
www.kbvb.nl
Incasso-/afwikkelkosten
10% van de hoofdsom.
Bureau- en dossierkosten
€ 15,00 per maand.
BTW
De tarieven zoals genoemd in deze tariefkaart zijn
exclusief BTW.

Verschotten

BRP
KvK
Kadaster
RDW
Raadplegen DBR
DBR overig
SNG (UWV)
SNG (E-voi)
Griffierecht

Onverhaalbare
Handelingskosten
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
zie www.kbvg.nl

Mogelijk
Verhaalbaar**
€
€
€
€
€
€
€
€

1,98
5,08
4,58
1,72
1,91
0,00
2,15
2,74

**De mogelijke verhaalbaarheid van de genoemde bedragen is o.a. afhankelijk van een eventuele gerechtelijke uitspraak in uw dossier.
Afhankelijk van de vigerende wet- en regelgeving kan het noodzakelijk zijn om de tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook
het recht voor om op elk moment wijzigingen door te voeren in bovengenoemde tarieven.
Hoewel Nouta met de uiterste zorg haar documenten opstelt, aanvaardt Nouta geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van haar documenten. De
gebruiker van de documenten is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op basis van de documenten. De gebruiker van de documenten kan
hieraan geen rechten ontlenen. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst één van onze specialisten of de documenten nog actueel zijn en/of van toepassing op uw
situatie.

