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TARIEVEN BIJ VORDERINGEN VAN NEDERLANDSE CREDITEUR OP NEDERLANDSE DEBITEUR 
 

A.  Buitengerechtelijk incasso: uw debiteur betaalt ons honorarium! 
  

1. Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom 
Het dossier wordt zodanig afgewikkeld dat, na aftrek van ons honorarium, voor u 100% van de 
hoofdsom resteert zodat u geen kosten aan het incasso hebt. Uw debiteur voldoet derhalve 
onze kosten. 
Voorwaarde is wel dat u in uw algemene voorwaarden bepalingen hebt staan die het mogelijk 
maken om de gevorderde incassokosten op de debiteur te verhalen want anders wikkelen we 
op 95 tot 100% van de hoofdsom af. *) 
In het uitzonderlijke geval dat een debiteur niet vrijwillig tot betaling van rente en kosten overgaat 
en wij daarvoor moeten procederen, dan wordt voor deze procedure geen honorarium in rekening 
gebracht. Slechts de verschotten (griffierecht) worden doorbelast indien niet door debiteur betaald. 
Ter compensatie dat wij voor onze rekening de kosten op debiteur verhalen, komt de te incasseren 
rente aan ons kantoor toe. Overigens zit op een jonge vordering een laag rentebedrag.   
 
Indien u ons geen toestemming geeft om de bijkomende kosten op debiteur te verhalen (bijv. om 
commerciële redenen) dan wel u geen aanspraak kunt maken op de gevorderde rente en/of 
kosten (bijv. omdat de vordering niet opeisbaar was dan wel debiteur failliet is verklaard), dan 
wordt over het geïncasseerde bedrag een honorarium in rekening gebracht volgens onderstaande 
staffel onder 2, te vermeerderen met € 75,- ex. BTW aan kantoorkosten. 

 
*) Indien gewenst kunnen wij uw algemene voorwaarden op dit punt controleren en waar nodig 

aanpassen. 
 
2. Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom (bijv. bij betwisting of insolventie) 

Indien debiteur niet uw gehele vordering betaalt (bijvoorbeeld vanwege betwisting, insolventie of 
om proceseconomische redenen), brengen wij u over het geïncasseerde bedrag een honorarium 
in rekening volgens de volgende staffel (ex. BTW): Over de eerste 25.000,= 10%; over het 
meerdere tot € 50.000,= 8%; over het meerdere tot € 100.000,= 6%; en over het meerdere 4%. 
Daarnaast berekenen wij € 75,- ex. BTW aan kantoorkosten, waaronder uittrekselkosten, 
legeskosten en de kosten van een kredietrapport. 
 

3. Debiteur betaalt niets 
Indien wij niets incasseren, wordt er geen honorarium in rekening gebracht, maar een bedrag 
van € 75,- ex. BTW aan kantoorkosten. Deze kantoorkosten dekken de kosten voor een 
kredietrapport, Kamer van Koophandel, Basisregistratie Personen, etc. 

 
4. Hoofdsom lager dan € 2.500,- 

Indien een hoofdsom lager dan 2.500,- wordt geïncasseerd, kunnen wij vrijwel altijd ook de 
kosten op debiteur verhalen. Om in de resterende gevallen te gaan procederen is niet 
realistisch gezien het kostenrisico. In die gevallen zijn wij gerechtigd het dossier te sluiten en 
over het geïncasseerde bedrag de hierboven genoemde staffel in rekening te brengen, 
vermeerderd met  € 75,- ex. BTW aan kantoorkosten. Uiteraard kunt u ons kantoor opdracht 
geven om alsnog tegen een vooraf afgesproken vaste prijs te procederen. 
 

B. Gerechtelijke incasso 
Indien debiteur, ondanks al onze inspanningen, weigert tot betaling van uw vordering over te 
gaan, zullen wij u nader adviseren over de volgende opties: 

 Faillissementsaanvrage van debiteur; 

 Dagvaarding (al dan niet voorafgegaan door beslaglegging); 

 Het opstarten van een incasso kort geding; 

 Sluiten van de zaak. Vanzelfsprekend zullen we u adviseren om geen rechtsmaatregelen te 
nemen indien de situatie daartoe aanleiding geeft.  

 
We zullen u vooraf informeren over de kosten van een procedure. Meestal kunnen wij u een vast 
bedrag voor de procedure aanbieden zodat u weet waar u aan toe bent. Ook resultaatafhankelijke 
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afspraken zijn mogelijk. De kosten van een procedure zullen wij  zoveel als mogelijk verhalen op 
debiteur. 

 
C. Retour genomen goederen 

In het geval dat na de incasso-overdracht goederen retour worden genomen, zullen wij 50% 
van eerder genoemde staffel over de waarde van deze goederen in rekening brengen. 
 
 

TARIEVEN BIJ VORDERINGEN OP DEBITEUREN IN HET BUITENLAND 
 

Verschillen in taal en cultuur, maar met name de verschillen in wettelijke regelingen, maken het 
incasseren in het buitenland vaak complex. Bierens Incasso Advocaten beschikt echter over eigen 
internationale advocaten en juristen uit de tien grootste Europese economieën op haar kantoren in 
Veghel en Amsterdam, alsook op haar eigen kantoren in het buitenland. Daardoor gaat 
grensoverschrijdende incasso via Bierens Incasso Advocaten net zo gedreven en resultaatgericht als in 
Nederland. Overigens spreken de internationale advocaten op onze Nederlandse kantoren naast hun 
native taal, ook de Engelse en meestal de Nederlandse taal. 

 
A. Buitengerechtelijk incasso: op basis van No Win, No Fee, waarbij het onze missie is om 

de kosten zoveel als mogelijk op debiteur te verhalen. 
 

1. Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom  
Het dossier wordt zodanig afgewikkeld dat, na aftrek van ons honorarium, voor u minimaal 85% 
en maximaal 100% van de hoofdsom resteert. Het exacte percentage is afhankelijk van de 
vraag of en zo ja welk bedrag aan rente en incassokosten wij op debiteur hebben weten te 
verhalen. De regelgeving is op dat punt per land verschillend. Meestal incasseren we deze 
bijkomende kosten, zodat gemiddeld 95% van de hoofdsom kan worden uitbetaald. In veel 
West-Europese landen is dit vaak zelfs 100%.   

 
2. Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom (bijv. bij betwisting of insolventie) 

Indien debiteur uiteindelijk niet uw gehele vordering betaalt (bijvoorbeeld vanwege betwisting of 
bij insolventie), brengen wij u over het door debiteur na de incasso-overdracht betaalde bedrag 
een honorarium in rekening volgens onderstaande staffel (ex. BTW). Daarnaast berekenen wij 
€ 150,- ex. BTW aan kantoorkosten, waaronder uittrekselkosten, vertaalkosten en de kosten 
van een kredietrapport. 

 

Staffel internationaal  

Over de eerste € 25.000,- 15% 

  
Over het meerdere tot € 50.000,- 12,5% 

  
Over het meerdere tot € 100.000,- 10% 

  
Over het meerdere  8% 

 

  

3. Debiteur betaalt niets 
Indien wij niets incasseren dan brengen wij geen honorarium in rekening maar slechts € 150,-
ex. BTW aan kantoorkosten. Het aan u toegezonden kredietrapport zal mede onderbouwen 
waarom de vordering niet geïncasseerd kan worden (bijvoorbeeld vanwege faillissement) dan 
wel waarom een procedure afgeraden wordt (bijvoorbeeld kosten in relatie tot 
verhaalsmogelijkheden). 
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4. Hoofdsom lager dan € 3.000,- 

Indien de vordering geheel of gedeeltelijk wordt betaald, dan wordt aanvullend een bedrag van 
€ 100,- ex. BTW aan dossierkosten in rekening gebracht. De vaste kosten van een 
internationaal dossier zijn dusdanig, dat wij deze extra kosten in rekening brengen om een 
kleine vordering kostendekkend te kunnen incasseren. 
 

B. Gerechtelijke incasso 
 

1. Tarieven bij een verstekvonnis (geen verweer) 
Indien debiteur ondanks herhaaldelijke schriftelijke en telefonische sommaties niet overgaat tot 
betaling, zullen wij u nader adviseren omtrent de te nemen vervolgstappen. 
 
Dit kan zijn een advies om te sluiten bijv. vanwege de negatieve verhaalsinformatie welke wij 
over debiteur hebben ontvangen, dan wel om proceseconomische redenen. 
 
Het kan ook zijn dat wij adviseren om een verkorte procedure te voeren in het land van uw 
debiteur dan wel een bodemprocedure aldaar. Mogelijk kan echter tegen de buitenlandse 
debiteur in Nederland geprocedeerd worden. 
Wij zullen u in voornoemde gevallen schriftelijk de vraag voorleggen of u een procesadvies 
wenst te ontvangen. In dit advies zullen wij uiteenzetten welke rechtbanken in welke landen 
bevoegd zijn, welk recht van toepassing is en welke procedure wij adviseren. Voorts hoe deze 
procedure werkt en wat de kosten daarvan zijn. Voor de gerechtelijke procedure zelf brengen 
wij een vooraf opgegeven uurtarief dan wel vast bedrag in rekening, zodat u weet waar u aan 
toe bent. Ook resultaatafhankelijke afspraken zijn mogelijk. Bij de meeste verkorte procedures in 
het buitenland is dat een vast bedrag van € 825,- ex. BTW te vermeerderen met verschotten. 
Vanzelfsprekend zullen de kosten zoveel als mogelijk op debiteur worden verhaald. 
 
Indien de vordering door de rechter wordt toegewezen en debiteur aan het veroordelend vonnis 
voldoet, zal het dossier in de meeste gevallen zodanig kunnen worden afgewikkeld dat voor u, 
na aftrek van de kosten, tussen de 85% en 100% van de hoofdsom resteert. Dit is mede 
afhankelijk van de vraag welk bedrag aan rente en kosten wordt toegewezen, want dit is per 
land verschillend. 

 
2. Tarieven bij een procedure op tegenspraak 

Meestal zal een vast bedrag voor de gehele procedure kunnen worden afgesproken zodat u 
weet waar u aan toe bent. Ook resultaatafhankelijke afspraken zijn mogelijk. Alle kosten zullen 
zoveel als mogelijk op debiteur worden verhaald. 
Indien uw vordering in rechte volledig wordt toegewezen en debiteur aan het vonnis voldoet, 
dan verwachten wij het dossier zodanig af te wikkelen dat voor u, na aftrek van de kosten, 
tussen de 85% tot 100% van de hoofdsom resteert. Bij kleinere vorderingen zal dit percentage 
niet altijd haalbaar zijn.  
In alle gevallen zal eerst om uw schriftelijke toestemming worden verzocht alvorens  
werkzaamheden op uurbasis dan wel tegen een vast tarief worden verricht. 

 
C. Retour genomen goederen 

In het geval dat na de incasso-overdracht goederen retour worden genomen, zullen wij 50% 
van eerder genoemde staffel over de waarde van deze goederen in rekening brengen. 
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BEPALINGEN VOOR VORDERINGEN IN ZOWEL BINNEN- ALS BUITENLAND 
 

1. Vorenstaande tarieven gelden niet indien uw vordering eerder bij een andere incasso-
intermediair in behandeling is geweest. 

2. Als geïncasseerd bedrag wordt beschouwd al hetgeen dat na het verzenden van onze eerste 
sommatie wordt ontvangen, ongeacht wie daarvoor de inspanning heeft verricht en ongeacht 
wanneer het incasso wordt beëindigd. 

3. Onze incasso-advocaten werken volgens de richtlijnen van de Vereniging van Incasso en 
Proces Advocaten (VIA), volgens de gedragscode van de Nederlandse Orde van Advocaten 
(NOvA) en de Code of Ethics van de International Association of Commercial Collectors 
(IACC). 

4. Om tot een snelle afwikkeling van de dossiers te komen, geeft u, door het verstrekken van de 
incasso-opdracht aan Bierens Incasso Advocaten BV, toestemming om de door debiteur op de 
Stichting Derdengelden Bierens Incasso Advocaten betaalde gelden mede aan te wenden voor 
betaling van, of verrekening met (voorschot)declaraties, honorarium en kosten. Ons kantoor 
kan zo nodig tussentijds (voorschot)declaraties verzenden. 

5. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald 
wordt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

6. Ingeval van een geschil met een niet-Nederlandse opdrachtgever is zowel de Rechtbank van 
de  woonplaats van de opdrachtgever als de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam 
bevoegd. 

 
 
 
TARIEVEN VOOR BETWISTE VORDERINGEN EN VOOR DE ADVIES PRAKTIJK 
 

Ons advocatenkantoor heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van alle B2B vorderingen, dit van 
een kleine onbetwiste vordering in Nederland tot aan zwaar betwiste, juridisch complexe, vorderingen 
in het buitenland. Alle advocaten hebben hun eigen specialisatie ontwikkeld waardoor wij over 
specialisten beschikken op het gebied van insolventierecht, verbintenissenrecht, transportrecht, 
bouwrecht, contractenrecht en internationaal privaatrecht. Indien u geadviseerd wenst te worden op 
een van deze rechtsgebieden, bijvoorbeeld omdat uw vordering wordt betwist, dan wel met u vooraf 
een afspraak worden gemaakt over het te hanteren uurtarief. Maar ook is het mogelijk om met vaste 
bedragen voor het volledig advies dan wel voor de eventuele procedure te werken zodat u weet waar 
u aan toe bent. Op grond van de gedragsregels voor de advocatuur is het een advocaat namelijk niet 
toegestaan om betwiste vorderingen en advieszaken op basis van No Win No Fee te behandelen. 
Ook kunnen er resultaatafhankelijke tarievenafspraken worden gemaakt.  
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