Tarieven voor Tussenpersonen / Adviseurs
Deze tarieven maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden van IkinkBekman
Incasso & Gerechtsdeurwaarders.
Tussenpersonen
De opdrachtgever (Advocaten, Gerechtsdeurwaarders en Incassobureaus, zijnde lid van
de NVI) is aan IkinkBekman afwikkelingskosten verschuldigd over de geïncasseerde
bedragen.
Afwikkelingskosten zijn de kosten die verband houden met de afwikkeling van een
dossier, nadat de dagvaarding is betekend, een verzoekschrift is ingediend of een vonnis
is gewezen. Deze kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van de
ontvangen gelden onder aftrek van de aan IkinkBekman verschuldigde kosten, ongeacht
aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.
De afwikkelingskosten bedragen 5% over de eerste € 20.000,00 (met een minimum van
€ 50,00) plus 2% over het meerdere.
Afwikkelingskosten zijn tevens verschuldigd over de aan IkinkBekman gedane betalingen
tijdens of direct na de door IkinkBekman verrichte conservatoire maatregelen.
Rolwaarneming
De opdrachtgever is aan IkinkBekman verschuldigd in zaken zonder verweer of bij
voldoening voor de zittingsdatum: de helft van het toegewezen of gebruikelijke
gemachtigdensalaris conform het geldende liquidatietarief, vermeerderd met een bedrag
van € 7,50 per rolhandeling.
In zaken waarin verweer gevoerd wordt of een schikking getroffen wordt tijdens de
procedure, is de opdrachtgever aan IkinkBekman verschuldigd een derde deel van het
toegewezen of gebruikelijke gemachtigdensalaris, vermeerderd met een bedrag van €
7,50 per rolhandeling. IkinkBekman hanteert een uurtarief van € 125,00 (daaronder
begrepen een vergoeding voor de reistijd) voor de volgende werkzaamheden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen;
Een getuigenverhoor;
Een bezichtiging ter plaatse;
Een mondelinge toelichting;
Een verhoor op vraagpunten;
Het verkrijgen van een voorziening;
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Adviseurs
De opdrachtgever is aan IkinkBekman verschuldigd voor werkzaamheden verricht voor
adviseurs (rechtskundig adviseur en/of houder van een incassobureau niet aangesloten
bij de NVI), waarbij geldt dat de adviseur de zaak zelf juridisch opzet en behandelt:
10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met de helft dan wel een derde van het
toegewezen gemachtigdensalaris zoals hiervoor vermeld onder Rolwaarneming.
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van de
ontvangen gelden onder aftrek van de aan IkinkBekman verschuldigde kosten, ongeacht
aan wie betaling heeft plaatsgevonden.
Ambtelijke kosten en verschotten
De gemaakte ambtelijke kosten worden, indien deze niet verhaald kunnen worden op de
schuldenaar, aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege
vastgestelde schuldenaarstarieven.
Verschotten welke niet op de schuldenaar verhaald kunnen worden volgens de van
overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, worden aan de opdrachtgever
doorberekend.
De na de rechterlijke uitspraak nog vallende kosten (de nakosten) worden aan de
opdrachtgever doorberekend.
Overige bepalingen
Voor buiten kantoortijden (voor 8.30 uur en na 17.00 uur) en in het weekend te
verrichten ambtshandelingen, zullen de in rekening te brengen bedragen het dubbele van
de normale tarieven bedragen.
IkinkBekman hanteert separate tarieven voor Opdrachtgevers niet zijnde
Gerechtsdeurwaarders, Advocaten, Incassobureaus en Adviseurs.
Alle in dit document genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarover
verschuldigde BTW.
IkinkBekman heeft de mogelijkheid om de tarieven jaarlijks te indexeren.
Deze tarieven zijn te downloaden op www.ikinkbekman.nl
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