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HINNAT RAJAT YLITTÄVILLE SAATAVILLE 
 
Kielten, kulttuurien ja lainsäädäntöjen väliset erot monimutkaistavat velkojen perinnän ulkomailta. 
Bierens:illä on kuitenkin kansainväliset asianajajat ja oikeusavustajat monista Euroopan 
suurtalouksista avustaakseen teitä saatavianne takaisinperinnässä. Kansainväliset asianajajamme 
puhuvat oman äidinkielen lisäksi myös englantia, mikä mahdollista sujuva työskentelyä sekä teidän 
että velallisen kanssa.  

 
A. Vapaaehtoinen perintä: tulosperusteinen eli No Win, No Fee 
 
1. Velallinen maksaa ainakin pääoman   

Velallisen maksaman summan saavuttuaan tilillemme vähennämme siitä maksumme niin, 
että saatte 85 – 100% saatavienne pääomasta takaisin. Tarkka prosenttimäärä riippuu siitä, 
kuinka paljon korkoja ja perimiskuluja olemme saaneet perittyä velalliseltanne. Tähän asiaan 
liittyvät lainsäädännöt vaihtelevat maittain. Yritämme aina saada kaikki perimiskulut ja 
kustannukset velalliseltanne, jotta voitte saada suuremman osan pääomastanne takaisin. 
Pystymme yleensä perimään nämä lisäkustannukset velalliseltanne, joten käytännössä saatte 
keskimäärin 95% pääomastanne. Monissa Länsi-Euroopan maissa tämä voi olla jopa 100%.  

 
 

2. Velallinen maksaa vähemmän kuin pääoma (esimerkiksi riitatapauksissa tai 

maksukyvyttömyystilanteissa) 

Jos velallisenne maksaa vähemmän kuin vaatimuksenne pääoman määrän (esimerkiksi riidan 
tai maksukyvyttömyyden takia), veloitamme teitä perityn summan perusteella alla mainitun 
porrastetun asteikon mukaisesti. Tämän lisäksi veloitamme teitä €165.00 (ilman ALV) 
hallinnollisista kuluista, joka sisältää käännöksistä aiheutuvat kulut ja luottoraportin laatimisen 
kustannukset. 
 

Enintään  €25,000.00                                                     15% 

 

Sitä ylitettyään ja enintään €50,000.00      12.5% 

 

Sitä ylitettyään ja enintään €100,000.00       10% 

 

Sitä ylitettyään                                                            8% 

 
3. Velallinen ei maksaa mitään 

Jos emme peri velalliseltanne mitään, emme laskuta teitä muusta kuin meidän hallinnollisista 
kuluista (€165.00 ilman ALV). Lähetämme teille myös velallisenne luottoraportin, josta saatte 
osittain selville miksi saatavianne ei voitu periä (esimerkiksi konkurssin takia) tai miksi emme 
suosittele oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamista (esimerkiksi kustannukset olisivat 
korkeampia kuin mahdollisen korvauksen määrä). 

 
 

4. Pääoman määrä on €3,000.00 tai vähemmän 
Jos velallisenne on maksanut saatavianne osittain tai kokonaan, laskutamme teitä perus-
hallinnollisten kulujen lisäksi €125.00 (ilman ALV). Kansainvälisten vaatimusten kiinteät 
kustannukset ovat sellaisia, että meidän on veloitettava teiltä tämä lisämaksu, jotta näin 
pienen vaatimuksen käsittely olisi kustannustehokas.  
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B. Oikeudellinen perintä 

 
1. Maksu yksipuolisessa tuomiossa (puolustusta ei ole jätetty) 

Jos kirje- tai puhelinperinnällä ei ole vaikutusta velalliseen, annamme teille 
toimenpidesuosituksen, jonka pohjalta laadimme yhdessä teidän kanssa suunnitelman 
perinnän etenemisestä.  
 
Toimenpidesuosituksemme voi esimerkiksi olla vaatimuksen lopetus, jos velallisella on huonot 
luottotiedot tai koska oikeudenkäynnin kustannukset olisivat korkeampia kuin mahdollisen 
korvauksen määrä.  
 
Joissain tapauksissa voimme myös suositella nopeutettujen menettelyjen tai muu perintään 
liittyvien menettelyjen aloittaminen omassa tai velallisen maassa.    
 
Edellä mainituissa tapauksissa pyydämme teitä ilmoittamaan meille kirjallisesti, jos haluatte 
oikeudellisia neuvoja. Kun saamme teidän kirjallisen suostumuksenne, selvitämme millä 
tuomioistuimella on toimivalta ja minkä maan lakia sovelletaan tapauksessanne. Neuvomme 
teitä myös teidän vaatimukseenne parhaiten sopivista oikeudellisista menettelyistä. Tämän 
lisäksi selitämme teille miten nämä menettelyt toimivat ja kuinka paljon mahdolliset 
oikeudenkäyntikulut ovat. 
Itse oikeudenkäyntimenettelyjen suorittamiseksi veloitamme teitä aiemman ilmoitetun 
tuntipalkkion tai kiinteän summan perusteella. Voimme myös sopia ehdollisesta maksusta; 
useissa nopeutetuissa menettelyissä ulkomailla tämä on €825.00 (ilman ALV) kiinteä summa 
sekä kolmannen osapuolen kustannukset. Yritämme tietenkin saada suurimman osan näistä 
kustannuksista perittyä velalliseltanne. 
 
Useimmissa tapauksissa, kun tuomioistuin on määrännyt velan maksettavaksi ja velallinen on 
noudattanut tuomion, vähennämme siitä maksumme niin, että saatte 85 – 100% saatavienne 
pääomasta. Tarkka prosenttimäärä riippuu suurelta osin siitä, kuinka paljon korkoja ja 
kustannuksia tuomioistuin on myöntänyt, sillä se vaihtelee maittain. 

 
 

2. Maksut riidanalaisissa menettelyissä 
Ennen oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista sovimme teidän kanssa kiinteän summan koko 
menettelyn ajaksi, jotta tiedätte tarkalleen kuinka paljon tämä tule maksamaan lopussa.  Jos 
haluatte, voimme myös sopia ehdollisesta maksusta. Mahdollisimman paljon näistä 
kustannuksista tule perittyä velalliseltanne. 
Jos tuomioistuin on määrännyt velan maksettavaksi ja velallinen on noudattanut tuomion, 
vähennämme siitä maksumme niin, että saatte 85 – 100% saatavienne pääomasta – 
pienemmille vaatimuksille tämä prosenttiosuus ei ole aina mahdollista.  
 
Ennen kuin aloitamme mitään toimintaa tuntipalkkion tai kiinteän summan perusteella, 
keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista 
emmekä etene ilman kirjallista luvanne.   
 
 

C. Palautetut tavarat  
Jos toimeksiantonne jätettyään meille velallisenne palauttaa tavaroitanne, veloitamme teitä 
50% edellä mainitun porrastetun asteikon mukaisesti näiden tavaroiden arvon perusteella. 
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KÄYTTÖEHDOT JA EDELLYTYKSET VAATIMUKSILLE KOTIMAASSA SEKÄ ULKOMAILLA 
 

1. Yllä mainitut hinnat eivät päde vaatimuksiin, jotka joku toinen velan perintä välittäjä on 
käsitellyt aiemmin.  

2. Takaisinperitty summa sisältää kaikki maksut velalliselta, jotka saatiin ensimmäisen 
vaatimuskirjeen lähettämisen jälkeen riippumatta siitä, kuka on ponnistanut eniten 
saadakseen maksut tai milloin velkojen perintä on päättynyt. 

3. Meidän velkojen perintä asianajajamme toimivat Velan Perintä Asianajajien Yhdistyksen (VIA) 
laatimien ohjeiden mukaisesti, sekä Alankomaiden Lainliiton (NOvA) käytännesääntöjen että 
Kansainvälisen Kaupallisten Perinnän yhdistyksen (IACC) eettisten sääntöjen mukaisesti.  

4. Jotta voimme Bierens Perintä Lakifirmassa ratkaista vaatimustanne ja suorittaa velkanne 
takaisinperinnän nopeasti, annatte Bierens Perintä Lakifirmalle luvan 
suoraveloitusmääräykselle, jotta velallisen maksamia maksuja  menee suoraan asiakas 
tilillemme (Stichting Derdengelden Bierens Incasso Advocaten) maksakseen ja selvittääkseen 
laskuja (kolmannen osapuolen), oikeudenkäyntikuluja ja kustannuksia. Tarvittaessa 
firmamme voi myös lähettää väliaikaisia ennakkomaksuja.    

5. Kyseisessä tapauksessa, vastuu rajoittuu yrityksen ammatillisen vastuuta koskevan 
käytännön maksaman summaan.  

6. Jos kyseessä on kiistanalainen vaatimus ja asiakas ei ole hollantilainen, asiakkaan 
toimipaikan tuomioistuin sekä Amsterdamin käräjäoikeus ovat toimivaltaisia. 
 

RIIDANALAISTEN VAATIMUSTEN JA NEUVONTAPALVELUN MAKSUJA 

Bierens Perintä Lakifirma on erikoistunut käsittelemään kaikkia B2B eli yritysten välisiä velkojen 

perintä tapauksia, pienistä kiistattomista vaatimuksista laillisesti monimutkaisiin ja kiisteltyihin 

vaatimuksiin. Kaikilla asianajajillamme on oma osaamisalueensa ja siksi voimme tarjota teille 

asiantuntevia palveluita seuraavilla osa-alueilla; maksukyvyttömyyslainsäädäntö, velvoiteoikeus, 

liikennelaki, rakennuslaki, sopimusoikeus ja kansainvälinen yksityisoikeus. Jos haluatte saada 

neuvoja jostain näistä oikeudellisista osa-alueista, esimerkiksi koska vaatimuksenne on riitautettu, 

sovimme tuntipalkkion kanssanne etukäteen. On myös mahdollista saada kattava neuvonta tai 

aloittaa mahdolliset menettelyt kiinteän summan perusteella, jotta tiedätte tarkalleen kuinka paljon 

tämä tule maksamaan lopussa. Tämä johtuu siitä, että asianajajien käytännesäännöt kieltävät 

riitautettujen vaatimusten ja oikeudellisen neuvonannon No Win, No Fee – periaatteella. Voimme 

myös sopia ehdollisesta maksusta.  

 
 
Asiakkaan suostumus 
 
Asiakas täten suostuu, että Bierens Perintä Lakifirmalle jätetyt toimeksiannot velkojen 

takaisinperimiseksi velallisilta käsitellään edellä mainittujen hinnastojen ja ehtojen mukaisesti.  

 
Allekirjoittajan nimi   _______________________________________ 
 
Työnantaja (yrityksen nimi)              _______________________________________ 
 
Paikka (kaupunki)    _______________________________________ 
 
Postinumero    _______________________________________ 
 
Allekirjoitus    _______________________________________ 
   
Päivämäärä    _______________________________________ 
 

### 


