
 

Algemene Voorwaarden 

 

1. Definities 
Opdrachtnemer 

Seuren Van der Vlies & Van Heijnsbergen. 

Opdrachtgevers 

Hieronder worden zowel  tussenpersonen, adviseurs als 
overige opdrachtgevers verstaan.  

Tussenpersonen 

Advocaten, procureurs en gerechtsdeurwaarders. 

Adviseurs 

Incassokantoren en bedrijven of instellingen met een 

eigen juridische afdeling. 

Overige opdrachtgevers 

Opdrachtgevers die niet in voornoemde categorieën zijn 

in te delen.  

Ambtelijke werkzaamheden 

Werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de 

Gerechtsdeurwaarderswet. 

Geïncasseerde gelden 
Gelden die worden geïnd nadat de opdracht tot het 

verrichten van werk aan de opdrachtnemer is verstrekt. 
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of dat de 

gelden door opdrachtnemer of door opdrachtgever 

worden ontvangen. Met een betaling wordt 
gelijkgesteld een prestatie anders dan in geld.  

 

2. Tarieven 

2.1 Basisvergoeding 
Na de acceptatie van een opdracht door opdrachtnemer 

is direct een basisvergoeding verschuldigd van: 

Hoogte vordering  Basisvergoeding 

< € 500,00  € 30,00 

> € 500,00 -  € 5000,00 € 60,00 
> € 5.000,00  € 80,00 

Onbepaald  € 100,00 

 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van 

voornoemde tarieven af te wijken. Zulks wordt alsdan 

eerst besproken en daarna schriftelijk  bevestigd. 
  

2.2 Verschotten 
De uitgaven die opdrachtnemer aan derden dient te 
voldoen worden aan opdrachtgever doorbelast voor 

zover zij niet op de schuldenaar verhaald kunnen 

worden. 
Gedacht dient te worden aan informatiekosten, 

griffierechten, kosten van procesadvocaten en collega 

deurwaarders. 
 

2.3 Voorschotten 
Opdrachtnemer is gehouden om voor  de uitvoering van 

haar (processuele)werkzaamheden van opdrachtgever 

de betaling van een voorschot te verlangen. Het 
betaalde voorschot zal bij de uiteindelijke financiële 

afwikkeling van de zaak worden teruggegeven dan wel 

worden verrekend. 

 

2.4 BTAG tarieven van toepassing 
Tarieven die opdrachtnemer voor haar ambtelijke 

werkzaamheden berekent staan  in het Besluit Tarieven 

Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). 
Naar deze  kosten wordt ook wel eens verwezen als 

“schuldenaarstarieven” en deze worden voor zover de 
vermogenspositie van de schuldenaar dit mogelijk 

maakt verhaald op de schuldenaar. 

 

2.5 BTAG tarieven niet van toepassing 
De kosten voor het verrichten van ambtelijke 
werkzaamheden die niet onder het BTAG tarief vallen 

zijn en blijven voor rekening van opdrachtgever. Het 

gaat hier om het opstellen en verrichten van 
 

 

 
 

werkzaamheden  ten aanzien van  de navolgende zaken: 

 sommatie-exploten 

 herstelexploten 

 wisselprotesten 
 processen-verbaal van constatering 

 werkzaamheden buiten kantoortijden (belast met 

een dubbel BTAG tarief) 

 spoedexploten (belast met een dubbel BTAG tarief) 

 beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit op 
afroep 

 

2.6 EG gerelateerde werkzaamheden 
Indien opdrachtnemer optreedt als verzendende/ 

ontvangende instantie als bedoeld in EG verordening 
1348/2000 wordt er voor haar werkzaamheden die niet 

met een BTAG tarief zijn belast een bedrag in rekening 

gebracht van € 185,00. Deze werkzaamheden omvatten 
onder meer het benodigde telefonisch en schriftelijk 

overleg en het ontvangen, invullen en verzenden van de 
voorgeschreven formulieren. 

 

3. Additionele tarieven 
Naast de BTAG tarieven berekent opdrachtnemer aan 

haar opdrachtgevers, de navolgende aanvullende 
tarieven, die niet in alle gevallen op de schuldenaar 

verhaalbaar zijn. 

 

3.1 Honorarium 
In zaken waarin verweer wordt gevoerd, voor 
processuele werkzaamheden  alsmede ten aanzien van 

sommige ambtelijke werkzaamheden wordt aan de 

opdrachtgever een honorarium van € 185,00 per uur 
doorbelast. Slecht bij schriftelijke overeenkomst zijn 

afwijkingen hiervan mogelijk.  
 

3.2 Rolwaarneming voor tussenpersonen 

Opdrachtnemer berekent voor rolmachtiging de 

navolgende tarieven: 

Salaris gemachtigde In geval van 
1/2 punt  verstekzaken 
1/2 punt voldoening vóór introductiedatum 
1/3 punt zaken op tegenspraak 
1/3 punt schikking 

Het één en ander te vermeerderen met  ons honorarium 

ter zake de voorbereiding en het bijwonen van 

comparities, enquêtes en descentes. 

 

3.3 Afwikkelkosten 
Afwikkelkosten betreffen de kosten welke 

opdrachtnemer berekent voor haar werkzaamheden ter 

afwikkeling van in behandeling gegeven opdrachten. 
Als grondslag voor de afwikkelkosten dienen de 

geïncasseerde gelden, ongeacht door wie deze 

ontvangen zijn (rechtstreekse ontvangsten daaronder 
dus begrepen). 

 

3.3.1 Voor tussenpersonen 
De afwikkelkosten bedragen 5% van de geïnde gelden  
met een minimum van € 40,00 en een maximum van   

€ 1.000,00 tenzij schriftelijk expliciet anders is 

overeengekomen. 
 

3.3.2. Voor adviseurs 
Indien de adviseur zelf de zaak juridisch opzet en 

behandelt bedragen de afwikkelkosten het volgende. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Geïncasseerde bedragen Afwikkelkosten 

< € 5.000,00    10 % (*) 

€  5.000,01 -  € 10.000,00 € 600,00 
€ 10.000,01 - € 20.000,00 € 700,00 

€ 20.000,01 - € 40.000,00 € 800,00 

€ 40.000,01 - € 100.000,00 € 1.250,00 
> € 100.000,00   € 1.750,00 

(*) met een minimum van € 40,00 

 

3.3.3 Voor overige opdrachtgevers 
Opdrachtnemer belast overige opdrachtgevers met 

afwikkelingskosten gelijk aan de tarieven genoemd in 

de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), 

voor zover deze niet op de schuldenaar verhaalbaar 
zijn. Zie voor de actuele tarieven www.rechtspraak.nl. 

 

4. Afwikkeling 
In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, is 

de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd het 
tarief vermeld in de artikelen: 

 2.1 (basisvergoeding) 

 2.2 (verschotten) 

 3.1 (honorarium) 

 2.4 ev. (ambtelijke vergoedingen) 

 

5. BTW 
Alle in deze voorwaarden genoemde tarieven zijn 
exclusief BTW. 

 

6. Betalingen en verrekening 
Betalingen aan opdrachtnemer dienen te geschieden 
binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien een tijdige 

betaling achterwege blijft is vanaf de 31e dag na 

factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 
1,5% per maand tot aan de datum van algehele 

voldoening. Opdrachtnemer is gerechtigd ontvangsten 

te verrekenen met door opdrachtgever  verschuldigde 
bedragen. 

 

7. Aansprakelijkheid 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd voor rekening 

en risico van de opdrachtgever. Slechts bij schriftelijke 
overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als 

gevolg van door haar gegeven adviezen en/of verrichte 
werkzaamheden tenzij wordt aangetoond dat er sprake 

is van opzet of grove schuld en/ of de verzekeraar van 

opdrachtnemer deze schade erkent en dekt. De 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen 

beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijk- 

heidsverzekering van opdrachtnemer in het 
desbetreffende geval aanspraak geeft, te vermeerderen 

met het bedrag van het eigen risico. 

 

8. Overige bepalingen 
Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd deze 

voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen en/ of aan te 

vullen. 

 

9. Toepasselijk recht 
Op de gehele rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever alsmede de afwikkeling hiervan is 

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 

uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats 
heeft. De rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting 

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft. 
 

10. Deponering 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de 

Rechtbank Oost- Brabant  onder nummer 55/2014

 


