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De debiteur betaalt de vordering volledig
Door de algehele betaling zijn alle kosten automatisch voldaan
en ontvangt u het u toekomende factuurbedrag plus de rente. 

Indien u BTW-plichtig bent, kunt u de in rekening gebrachte BTW
als vooraftrek met de Belastingdienst verrekenen. Indien u niet
BTW-plichtig bent, wordt de BTW indien mogelijk aan uw debiteur
doorbelast.

De vordering wordt gedeeltelijk geïncasseerd
Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld het faillissement
van uw debiteur, of het feit dat uw debiteur met onbekende
bestemming is vertrokken en niet meer vindbaar is. Als er ge -
deel telijk wordt geïncasseerd, worden de werkelijk gemaakte
kosten aan u berekend en op het geïncasseerde bedrag in min-
dering gebracht. Voorbeelden hiervan zijn leges van de Kamer
van Koophandel, het kadaster en het bevolkingsregister, maar
ook de eventueel gemaakte proces- en executiekosten (beslag-
kosten).

Als minimumtarief wordt een bedrag ad u 35,00 (exclusief BTW)
in rekening gebracht. 
Na aftrek van de hierboven genoemde kosten wordt over het
restant een incassotarief berekend van 15% over de eerste
u 2.500,00 en 10% over het meerdere. Uiteraard vervalt alsdan
het genoemde minimumtarief.

De vordering wordt niet geïncasseerd wegens onverhaal-
baarheid
De werkelijk gemaakte kosten zoals hierboven beschreven worden
berekend. Er worden u geen incassokosten in rekening gebracht,
wel een honorarium voor onze werkzaamheden (daarbij geldt een
minimumtarief van u 35,00 exclusief BTW). Bij het bepalen van
het honorarium wordt gekeken naar het aantal gewerkte uren.

De opdrachtgever trekt de incasso-opdracht in
In dit geval brengt Van der Vlies u naast de eventuele werkelijk
gemaakte kosten zoals hierboven omschreven, een incassotarief
van 15% van het te incasseren bedrag in rekening. Voorzover het
bedrag u 2.500,00 overschrijdt, wordt over het meerdere geen
15%, maar 10% incassotarief berekend.

Juridisch advies
Een eerste oriënterend gesprek is kosteloos. Voor de bestudering
van een juridische kwestie, het geven van advies daarover en het
voeren van een gerechtelijke procedure wordt een uurtarief ad
u 125,00 (exclusief BTW) berekend.

Abonnementskosten
Van der Vlies werkt niet met abonnementskosten. Onze doelstel-
ling is maximaal resultaat behalen tegen minimale kosten.

De Tarieven: wanneer en hoeveel?


