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Incasso
Buitengerechtelijke incasso

Gerechtelijke incasso
Vaste prijs advocaat
Griffierecht
Dagvaarding/oproepingsbericht

Beslaglegging (conservatoir)
Vaste prijs advocaat
Verhaalsonderzoek
Griffierecht natuurlijke personen
Griffierecht rechtspersonen
Deurwaarderskosten

Tarief
no cure no pay

INCASSO
Btw 21%
excl.

Bijzonderheden
zie no cure no pay incassovoorwaarden

GERECHTELIJKE INCASSO
Tarief
Btw 21% Bijzonderheden
op aanvraag
excl.
varieert
vrijgesteld zie griffierecht (p. 2/2)
€ 81,00
excl.

Tarief
€ 575,00
varieert
€ 291,00
€ 626,00
varieert

BESLAGLEGGING
Btw 21% Bijzonderheden
excl. zie prijsvoorwaarden beslaglegging
excl. zie verhaalsonderzoek
vrijgesteld
vrijgesteld
excl. zie deurwaarderskosten beslaglegging (p. 2/2)

Prijsvoorwaarden beslaglegging
De vaste prijs voor de advocaat ad € 575,00 geldt voor conservatoir verhaalsbeslag op roerende zaken (zoals inventaris of auto’s), op onroerende
zaken en onder derden (zoals banken of opdrachtgevers). Hiermee kan doorgaans worden volstaan.
Bij beslaglegging op andere beslagobjecten of een groot aantal beslagobjecten (10+) worden de meerdere werkzaamheden aanvullend op
uurbasis in rekening gebracht. Hetzelfde geldt bij beslaglegging met gerechtelijke bewaring of beslaglegging waarbij de debiteur vooraf wordt
gehoord, zoals bij beslag op de handelsvoorraad of beslag op periodieke uitkeringen, zoals loonbeslag. Hetzelfde geldt indien er een inhoudelijk
verweer van de debiteur bekend is, aangezien het verweer alsook de weerlegging daarvan moeten worden verwerkt in het verzoekschrift. Tot
slot geldt hetzelfde voor de eventuele werkzaamheden die noodzakelijk zijn in verband met de (mogelijke) opheffing van de gelegde
conservatoire beslagen, bijvoorbeeld indien uw debiteur alsnog betaalt, dan wel zekerheid wenst te stellen ter opheffing van de beslagen.
Verder geldt de bovenvermelde vaste prijs uitsluitend voor beslaglegging in het kader van de behandeling van een incassodossier door e-Legal
incasso advocaten. Bij beslaglegging buiten een incassodossier om worden de overige werkzaamheden aanvullend op uurbasis in rekening
gebracht.

Faillissementsaanvraag
Vaste prijs advocaat
Onderzoek steunvorderingen
Griffierecht natuurlijke personen
Griffierecht rechtspersonen
Oproepingsbericht
Informatiekosten

FAILLISSEMENTSAANVRAAG
Tarief
Btw 21% Bijzonderheden
€ 750,00
excl. zie prijsvoorwaarden faillissementsaanvraag
€ 247,00
excl.
€ 291,00
vrijgesteld
€ 626,00
vrijgesteld
€ 64,08
excl.
varieert
varieert zie informatiekosten

Prijsvoorwaarden faillissementsaanvraag
De vaste prijs voor de advocaat ad € 750,00 geldt voor de faillissementsaanvraag en het eventueel bijwonen van 1 mondelinge behandeling.
Doorgaans vindt er maar 1 mondelinge behandeling plaats.
Verder geldt de bovenvermelde vaste prijs uitsluitend voor een faillissementsaanvraag in het kader van de behandeling van een incassodossier
door e-Legal incasso advocaten. Bij een faillissementsaanvraag buiten een incassodossier om worden de overige werkzaamheden aanvullend
op uurbasis in rekening gebracht. Hetzelfde geldt indien de faillissementsaanvraag niet op verzoek van één verzoeker, maar op verzoek van
meerdere verzoekers plaatsvindt.

Verhaalsonderzoek
Verhaalsonderzoek naar
particulier (zonder vonnis)
Verhaalsonderzoek naar
particulier (met vonnis)
Verhaalsonderzoek naar bedrijf
Kredietinformatie
Informatiekosten

VERHAALSONDERZOEK
Tarief
Btw 21% Bijzonderheden
€ 247,00
excl.
€ 347,00

excl.

€ 347,00
€ 99,00
varieert

excl.
excl.
excl.

betreft verhaalsonderzoek inclusief executieadvies op
grond van het vonnis
alleen beschikbaar bij verhaalsonderzoek naar bedrijf
zie informatiekosten
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Tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en gelden tot herziening. Alle vaste prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de
betreffende werkzaamheden zonder spoed. Bij spoed wordt het tarief met een factor 1,5 vermenigvuldigd.
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Informatiekosten
Uittreksel KvK digitaal
Uittreksel KvK papier
gewaarmerkt
Leges BRP (GBA)
Informatiekosten deurwaarder

Uurtarief
Uurtarief

Conservatoir/executoriaal
Betekening vonnis
Beslag roerende zaken
Beslag onroerende zaken
Beslag onder derden op
periodieke betalingen (zoals
loonbeslag)
Beslag onder derden op nietperiodieke betalingen (zoals
bankbeslag)
Beslag op aandelen in B.V./N.V.
Beslag op rechten
Beslag op schip
Gerechtelijke inbewaringgeving
Overbetekening (diversen)
Overige executiemaatregelen

Hoogte vordering
van € 0,00 t/m € 500,00
van € 500,01 t/m € 12.500,00
van € 12.500,01 t/m € 25.000,00

Hoogte vordering
van € 25.000,01 t/m € 100.000,00
vanaf € 100.000,01

Hoogte vordering
van € 0,00 t/m € 12.500,00
van € 12.500,01 t/m € 100.000,00
vanaf € 100.000,01

INFORMATIEKOSTEN
Tarief
Btw 21% Bijzonderheden
€ 7,50
excl.
€ 15,00
excl.
varieert
varieert

Tarief
€ 175,00

vrijgesteld
varieert

zoals bevraging KvK, BRP (GBA) en beslagregister

UURTARIEF
Btw 21% Bijzonderheden
excl. Het uurtarief betreft een basis uurtarief dat kan
worden verhoogd met bepaalde factoren. Het
uurtarief is excl. reiskosten en 8% kantoorkosten. Voor
meer informatie zie artikel 5 van onze algemene
voorwaarden.

DEURWAARDERSKOSTEN BESLAGLEGGING
Tarief
Btw 21% Bijzonderheden
€ 77,95
excl.
€ 106,54
excl.
€ 146,40
excl. tarief is excl. kosten Kadaster
€ 120,84
excl.
€ 169,78

excl.

€ 231,44
€ 210,85
€ 322,68
€ 219,57
€ 68,58
op aanvraag

excl.
excl.
excl.
excl.
excl.
excl.

tarief is excl. kosten gerechtelijk bewaarder

GRIFFIERECHT SECTOR KANTON
Rechtspersonen
Natuurlijke personen
(V.O.F, B.V., etc.)
(eenmanszaak)
€ 119,00
€ 79,00
€ 476,00
€ 226,00
€ 952,00
€ 476,00

GRIFFIERECHT SECTOR CIVIEL
Rechtspersonen
Natuurlijke personen
(eenmanszaak)
(V.O.F, B.V., etc.)
€ 1.950,00
€ 895,00
€ 3.946,00
€ 1.565,00
GRIFFIERECHT GERECHTSHOF
Rechtspersonen
Natuurlijke personen
(eenmanszaak)
(V.O.F, B.V., etc.)
€ 726,00
€ 318,00
€ 1.978,00
€ 726,00
€ 5.270,00
€ 1.649,00

Bijzonderheden

Het maximum ad € 25.000,00
geldt niet bij een vordering uit
hoofde van een huur-, pacht- of
arbeidsovereenkomst.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
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