
REGLEMENT TARIEVEN AMBTELIJKE EN NIET AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN VOOR PROFESSIONELE 
TUSSENPERSONEN VAN VAN DER VLIES GERECHTSDEURWAARDERS B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE
TE ’S-HERTOGENBOSCH AAN HET JULIANAPLEIN 29. 

ONDER PROFESSIONELE TUSSENPERSONEN WORDEN TEN DEZE VERSTAAN: 

advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, notarissen, rechtsbijstandverzekeraars, bureaus voor rechtshulp of bedrijven of
instellingen met een eigen juridische afdeling. 

AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN: 
de werkzaamheden als bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderwet. 

Niet-ambtelijke werkzaamheden worden onderverdeeld in drie categorieën, te weten: 

1.    het optreden als rolgemachtigde
2.   het verlenen van rechtsbijstand
3.    het innen van gelden  

OMSCHRIJVING NIET AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN: 

Het optreden als rolgemachtigde betreft het optreden bij de kantongerechten in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch. Treedt de tus-
senpersoon als procesgemachtigde van eiser op, dan omvat de opdracht om als rolgemachtigde te handelen de machtiging om betaling
van de gedaagde te ontvangen. Het optreden als rolgemachtigde voor de procesgemachtigde van de eiser of de opposant omvat het aan-
brengen van de dagvaarding ter griffie. Tenzij de opdracht uitdrukkelijk verder strekt, sluiten wij het dossier na eindvonnis. Wij zenden
de tussenpersoon de zijn cliënt toekomende grosse van het vonnis. 

Het verlenen van rechtsbijstand betreft de aanvullende, op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegespitste dienst, die
bestaat in overleg, advies en redactionele werkzaamheden na aanlevering van een (gedeeltelijk) ontwerp voor een exploot, en tevens het
optreden als verzendende/ontvangende instantie als bedoeld in EG-verordening 1348/2000 met de daaraan verbonden niet ambtelijke
werkzaamheden, w.o. het invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren, telefonisch overleg en recherchewerkzaamheden
met betrekking tot ontvangende instanties in het buitenland. 

Het innen van gelden betreft de inning van de vordering van de schuldeiser,  de opdrachtgever van de tussenpersoon. Het innen van gelden
omvat onder meer: bemiddeling bij het treffen van regelingen; het bewaken van de nakoming daarvan; het administreren van betalingen;
correspondentie; communicatie in andere vorm; inschakeling van derden; tussentijdse afrekeningen en de eindafrekening. 
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TARIEVEN, AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN

Voor ambtshandelingen geldt het tarief overeenkomstig het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag);

De tijdsbesteding voor het verrichten van tijdsintensieve ambtshandelingen wordt per vol kwartier in rekening gebracht a f 40,00; hierop
wordt het dienovereenkomstig Btag-tarief in mindering gebracht; 

Voor een exploot dat om enigerlei reden niet betekend kan worden, wordt de helft van het toepasselijke tarief als vermeld in het Btag
gehanteerd; 

Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, welke op verzoek van de opdrachtgever niet betekend behoeft te worden, wordt een
bedrag van  f 40,00 in rekening gebracht, exclusief bemoeienissen verleende rechtsbijstand; 

Voor het verrichten van ambtshandelingen waarvoor het Btag géén ‘schuldenaartarief’ kent: f 40,00 per vol kwartier. 

TARIEVEN, NIET-AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN

ALGEMEEN

Er geldt een minimale vergoeding van f 40,00 per dossier. Als toepassing van de hieronder vermelde tarieven tot declaratie van een lagere
som zou leiden, dan geldt bovengenoemde minimale vergoeding.

Het optreden als rolgemachtigde:
•       In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerste rechtsdag, de helft van het salaris van de gemachtigde volgens het kanton-

gerechtsliquidatietarief.
•       In zaken op tegenspraak, een derde van het toegewezen salaris van de gemachtigde met een minimum van f 10,00 per rolcomparitie met

een maximum van f 225,00. Te vermeerderen met f 40,00 per vol kwartier voor het voorbereiden en/of waarnemen van een getuigen-
verhoor, een comparitie van partijen, een mondelinge behandeling of een bezichtiging ter plaatse en het noodzakelijke voor – en
nawerk; 

Het verlenen van rechtsbijstand: f 40,00 per vol kwartier. 

Het innen van gelden:
Na machtiging tot executie waarna betaling plaatsvindt 5% met een maximum van f 800,00. 

Het percentage wegens inning wordt berekend over het ten behoeve van de schuldeiser rechtstreeks door deze, diens tussenpersoon, of
wel door ons ontvangen bedrag, verminderd met andere aan ons verschuldigde kosten. 

AFWIJKENDE OVEREENKOMSTEN

Wij zijn gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde tarieven afwijkende overeenkomsten te sluiten.

Over gelden welke door ons worden bewaard vergoeden wij geen rente anders dan de rente welke door de schuldenaar wordt voldaan.
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Verschotten

Noodzakelijke verschotten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Verschotten zijn door ons aan derden betaalde kosten, anders
dan algemene kantoorkosten. 

Voorschotten

Wij behouden ons het recht voor, een voorschot ter dekking van onze kosten te vragen, in het bijzonder met het door ons te betalen griffierecht. 

BTW

Over de som der vergoedingen en belaste verschotten wordt de omzetbelasting in rekening gebracht. 

Declaratie

Wij declareren de getarifeerde vergoedingen en verschotten zodra dit naar goed ondernemersgebruik vereist is en in elk geval zodra onze
bemoeiingen zijn geëindigd. De betalingstermijn is veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij het uitblijven van tijdige
betaling zijn wij gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

Aansprakelijkheid

a      De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is
steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. 

b.   Als de inschakeling van één of meer derden op verzoek of met toestemming van de cliënt is geschied, is het kantoor voor eventuele
tekortkoming van die derde(n) niet aansprakelijk. 

Overig

Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor alle betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant. 

Dit reglement is in gewijzigde vorm gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant d.d. 1 december 2017.
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