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Incasso op basis van het No Cure No Pay-principe 

Van der Vlies werkt voor het incasseren van openstaande vorde-
ringen indien gewenst op basis van het No Cure No Pay-principe.
Hiermee bieden wij hoogstaande kwaliteit tegen een betaalbare
prijs. Een uitgebreide toelichting op onze tarieven treft u hieron-
der aan.

Tarieven Van der Vlies

Geen betaling? Geen kosten!
Wanneer u een vordering ter incasso aanbiedt, wordt deze afge-
wikkeld op basis van het No Cure No Pay-principe. Dus mocht
uw debiteur de vordering onverhoopt niet betalen, dan bent u
niets aan ons verschuldigd. Ook geen kosten voor het aanleggen
van een dossier. 

Volledige betaling? Geen kosten!
Wordt de vordering in het geheel voldaan, inclusief rente en buiten-
gerechtelijke kosten, dan ontvangt u het bedrag van uw factuur.
Dit houdt in dat Van der Vlies de rente en de buitengerechtelijke
kosten als honorarium aanmerkt. Over het honorarium brengt

Van der Vlies BTW in rekening. 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. 

Indien uw debiteur slechts (een deel van) de hoofdsom betaalt,
zonder rente en buitengerechtelijke kosten en u wilt geen rechts -
maatregelen nemen om het restant van de vordering te innen, dan
betaalt u 10% incassotarief over het daadwerkelijk geïncasseerde
bedrag.

Niet betaalde of betwiste vorderingen
Wanneer betaling uitblijft of indien tegen uw vordering verweer
wordt gevoerd, is voor de verdere incasso een vonnis van een
rechter noodzakelijk. Met dit vonnis kan uw vordering buiten de
medewerking van uw debiteur om worden geïncasseerd. 
Van der Vlies geeft u advies over de juridische haalbaarheid van
uw vordering en over de verhaalbaarheid daarvan op uw debiteur
en verzorgt voor u de gerechtelijke procedure.

Indien u tot een gerechtelijke procedure wenst over te gaan
wordt de zaak niet meer op basis van het No Cure No Pay-principe
afgewikkeld. Van der Vlies neemt dan contact met u op over het
verdere verloop en de daaraan verbonden kosten.

No Cure No Pay incasso.


