Algemene voorwaarden
Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver
Alphen aan den Rijn
1. begrippen
opdrachtnemer:

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver

opdrachtgevers:

degenen die aan de opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden verstrekken

tussenpersonen:

gerechtsdeurwaarders, advocaten en incassobureaus

overige
opdrachtgevers:

opdrachtgevers die niet als tussenpersoon kunnen worden aangemerkt

werkzaamheden:

alle in opdracht van de opdrachtgever door de opdrachtnemer verrichte en te verrichten ambtelijke en
niet-ambtelijke werkzaamheden

ambtelijke
werkzaamheden:

de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet

niet-ambtelijke
werkzaamheden:

de werkzaamheden die niet vallen onder de definitie van ambtelijke werkzaamheden

opdrachtgeverstarief:

tarief dat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever conform de onderhavige algemene voorwaarden in
rekening brengt

schuldenaarstarief:

tarief ingevolge het bepaalde in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG)

geïncasseerde
bedragen:

de bedragen die na opdrachtverlening door of vanwege de schuldenaar aan de opdrachtnemer, de
opdrachtgever of aan een derde worden voldaan

afwikkelingskosten:

de kosten die de opdrachtnemer berekent voor zijn werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat
een procedure aanhangig is gemaakt of een executoriale titel aan hem ter afdoening ter hand is
gesteld

verschotten:

de kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van informatie van derden en het inschakelen van
derden bij het uitvoeren van enige opdracht

salaris gemachtigde

vastgestelde vergoeding voor werkzaamheden van de gemachtigde in een gerechtelijke procedure

2. werkzaamheden
2.1. minnelijke fase:
Dit betreft de fase waarin opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven tot het verrichten van
ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden tot het moment dat er gerechtelijke maatregelen
dienen te worden genomen. De werkzaamheden tijdens deze fase omvatten: het beoordelen van
een vordering op juridische, financiële en praktische haalbaarheid, het aanmanen van de
schuldenaar, het corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde, het voeren van overleg
met de opdrachtgever, het plegen van verhaalsonderzoek, het beoordelen van betalingsvoorstellen,
het administreren en bewaken van betalingsregelingen, het verrichten van incassowerkzaamheden.
2.2. processuele fase:
Deze fase vangt aan op het moment dat in de minnelijke fase geen of onvoldoende resultaat wordt
bereikt en opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke en
niet-ambtelijke werkzaamheden tot het moment dat er executoriale maatregelen dienen te worden
genomen. De werkzaamheden tijdens deze fase omvatten: het bepalen van de processtrategie, de
te nemen gerechtelijke en eventuele bewarende maatregelen, het verrichten van procesinleidende
ambtshandelingen, het indienen en/of doorleiden van stukken, het verrichten van rolhandelingen,
het waarnemen van zittingen met betrekking tot vorderingen van tussenpersonen, het voeren van
een gerechtelijke procedure met betrekking tot vorderingen van overige opdrachtgevers, het
beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering en het daarbij adviseren
omtrent de mogelijkheden en kansen voor het instellen van rechtsmiddelen tegen het vonnis.
2.3. executoriale fase:
Dit betreft de fase waarin een gerechtelijke beslissing of anderszins voor executie vatbare titel
voorligt en opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke en
niet-ambtelijke werkzaamheden. De werkzaamheden tijdens deze fase omvatten: het betekenen
(per exploot overhandigen) van de executoriale titel aan de schuldenaar, het beoordelen welke
ambtshandelingen het meest effectief zouden moeten worden genomen om te komen tot nakoming
van de in de titel opgenomen veroordeling, het verrichten van één of meer executoriale
ambtshandelingen, het corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde, het voeren van
overleg met de opdrachtgever, het plegen van verhaalsonderzoek, het beoordelen van
betalingsvoorstellen, het administreren en bewaken van betalingsregelingen, het verrichten van
incassowerkzaamheden.

2.4. adviesfase:
Dit betreft de fase waarin opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven die niet betrekkelijk is
tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden of procesvoering. De
werkzaamheden tijdens deze fase omvatten: het beoordelen van (juridische) problemen, geven
van adviezen, begeleiding en alle overige werkzaamheden, die door de opdrachtgever worden
verlangd en door de opdrachtnemer aan opdrachtgevers worden aangeboden.
2.5. opdrachtdatum:
Een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden wordt geacht te zijn verleend op het moment
dat die opdracht door de opdrachtnemer is ontvangen.
2.6. diensten van derden:
De opdrachtnemer is gerechtigd voor het (doen) verrichten van werkzaamheden de diensten van
derden, gerechtsdeurwaarders en advocaten daaronder begrepen, in te roepen.
3. tarieven ambtelijke werkzaamheden
3.1. algemeen:
Voor een ambtshandeling zal een bedrag in rekening worden gebracht dat overeenkomt met het
schuldenaarstarief ingevolge het bepaalde in het BTAG. De schuldenaarstarieven conform het BTAG
staan vermeld op de website van opdrachtnemer, www.dekluijver.nl.
3.2. uitzonderingen:
3.2.1. Indien de ambtshandeling op dezelfde dag als de dag van de verstrekking van de opdracht
moet worden uitgevoerd, dan is opdrachtnemer gerechtigd het tarief als bedoeld in artikel 3.1. te
verhogen met ten hoogste 50%.
3.2.2. Indien de ambtshandeling na 18.00 uur of op een zaterdag, op een zondag, op een
nationaal erkende feestdag of een daarmee gelijkgestelde dag dient te worden verricht, is de
opdrachtnemer gerechtigd het tarief als bedoeld in artikel 3.1. te verhogen met ten hoogste 100%.
3.2.3. Als de ambtshandeling naar beoordeling van de opdrachtnemer een buitengewone
hoeveelheid werkzaamheden met zich meebrengt, heeft de opdrachtnemer, na daartoe overleg met
de opdrachtgever te hebben gevoerd, het recht om een extra tarief in rekening te brengen.
3.3. vergeefse ambtshandelingen:
Indien de te verrichten ambtshandelingen geen doorgang (kunnen) vinden door oorzaken die niet
aan de opdrachtnemer zijn te wijten, is de opdrachtnemer gerechtigd € 35,00 te berekenen,
onverminderd al hetgeen is bepaald in de artikelen 3.2.1. tot en met 3.2.3.
4. tarieven voor niet in het BTAG vermelde werkzaamheden
4.1. overzicht:
Als aanvulling op artikel 3 zullen voor de verrichting van de navolgende niet in het BTAG vermelde
werkzaamheden, welke nimmer op de schuldenaar zijn te verhalen, aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht:
-

sommatie-exploot
herstelexploot
betekening brief
opzegging bij exploot
betekening verzoekschrift
oproeping getuige
wisselprotest
proces-verbaal van constatering

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 64,74
€ 140,00
€ 165,00 per uur

4.2. aanvulling:
Voor de niet in het overzicht van artikel 4.1. opgenomen werkzaamheden zal aan opdrachtgever
een tarief in rekening worden gebracht dat gelijk is aan het tarief voor (zoveel mogelijk) daarmee
vergelijkbare werkzaamheden als in het BTAG vermeld.
4.3. uitzonderingen:
4.3.1. Indien de werkzaamheden op dezelfde dag als de dag van de verstrekking van de opdracht
moeten worden uitgevoerd, dan is opdrachtnemer gerechtigd het tarief als bedoeld in artikel 4.1.
dan wel 4.2 te verhogen met ten hoogste 50%.

4.3.2. Indien de werkzaamheden na 18.00 uur of op een zaterdag dienen te worden verricht, is de
opdrachtnemer gerechtigd het tarief als bedoeld in artikel 4.1. dan wel 4.2. te verhogen met ten
hoogste 100%.
4.3.3. Als de werkzaamheden naar beoordeling van de opdrachtnemer qua hoeveelheid
buitengewoon van aard zijn, heeft de opdrachtnemer, na daartoe overleg met de opdrachtgever te
hebben gevoerd, het recht om een extra tarief in rekening te brengen.
4.4. vergeefse werkzaamheden:
Indien de te verrichten werkzaamheden geen doorgang (kunnen) vinden door oorzaken die niet
aan de opdrachtnemer zijn te wijten, is de opdrachtnemer gerechtigd € 35,00 te berekenen,
onverminderd al hetgeen is bepaald in de artikelen 4.3.1. tot en met 4.3.3.
5. tarieven niet-ambtelijke werkzaamheden
5.1. basisvergoeding:
Tenzij anders overeengekomen, is in alle zaken waarin de opdrachtnemer een dossier dient aan te
leggen en gegevens van de zaak in zijn administratie dient te verwerken een basisvergoeding van
minimaal € 60,00 verschuldigd. De basisvergoeding wordt niet in rekening gebracht indien de
toepassing van de tarieven, zoals vermeld in artikel 5.2., tot een hogere uitkomst leidt dan €
60,00.
5.2. incassoprovisie:
incassoprovisie conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
5.2.1. De wettelijke tarieven van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en het daarop gebaseerd Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.
Conform dat Besluit wordt aan overige opdrachtgevers over de geïncasseerde hoofdsom(men) het
tarief voor de incassoprovisie berekend overeenkomstig de staffel incassokosten.
5.2.2. Indien op de voor de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden het in artikel 5.2.1.
genoemde besluit van toepassing is en de volgens dat besluit verplichte aanmaning
(veertiendagenbrief) nog niet door de opdrachtgever aan de schuldenaar is verzonden, zal
opdrachtnemer daar zorg voor dragen. Volgt vervolgens binnen die wettelijke termijn volledige
betaling, voor zover de hoofdsom € 500,00 of lager is, dan zal de zaak worden gesloten en wordt
aan de opdrachtgever voor de verrichte dienstverlening een tarief van € 25,00 in rekening
gebracht. Indien de hoofdsom hoger is dan € 500,00, zal de helft van incassokosten conform de
staffel van artikel 5.2.1 in rekening worden gebracht.
5.2.3. De opdrachtnemer zal trachten de incassoprovisie zoveel mogelijk op de schuldenaar te
verhalen, tenzij de inhoud van de tussen opdrachtgever en de schuldenaar gesloten overeenkomst
of de wet zich daartegen verzet.
5.2.4. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomstig de hierboven vermelde tarieven
verschuldigde incassoprovisie aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de
opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, de
verstrekte opdracht tot incasso intrekt, of de opdrachtnemer ondanks rappel zonder bericht of
instructie laat.
5.2.5. Indien de opdrachtgever nalatig blijft de toegezonden declaratie te voldoen, zal
opdrachtnemer, met inachtneming van artikel 11, opdrachtgever conform het bovengenoemd
besluit aanmanen.
5.3. afwikkelingskosten:
5.3.1. De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn de geïncasseerde
bedragen.
5.3.2. Het tarief van de afwikkelingskosten bedraagt:
minimumtarief van
: € 60,00
tot en met € 10.000,00
: 4%
over het meerdere boven € 10.000,00 : 2% met een maximum van € 850,00
5.4. processuele fase:
Tenzij anders overeengekomen geldt voor alle werkzaamheden in de processuele fase een uurtarief
van 165,00.

5.5. adviesfase:
Tenzij anders overeengekomen geldt voor werkzaamheden in de adviesfase een tarief van
€ 165,00 per uur. Voor het advies dat voortvloeit uit de beoordeling van de opdrachtnemer of het
haalbaar dan wel zinvol is om de vordering ter incasso uit handen te geven worden geen kosten in
rekening gebracht.
6. aanvullende tarieven ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden
6.1. verschotten:
De verschotten in verband met noodzakelijke informaties bij derden en met betrekking tot het
inschakelen van derden gedurende de uitvoering van enige opdracht worden naast de in deze
voorwaarden genoemde tarieven voor de behandeling, voor zover niet verhaalbaar op de
schuldenaar, doorberekend aan de opdrachtgever.
6.1.1.a. De vanwege de KBvG vastgestelde tarieven voor de verschotten waarbij een informatie
wordt opgevraagd bij een derde bedragen:
- informatie BRP (bevolkingsregister)
€ 1,69
- informatie KVK (handelsregister)
€ 4,57
- informatie RDW (kentekenregister)
€ 1,59
- Informatie DBR (digitaal beslagregister)
€ 1,66
- informatie UWV
€ 1,85
- Informatie e-Voi
€ 2,53
- informatie kadaster
€ 4,22
met dien verstande dat bij omvangrijke dan wel bijzondere informaties, na voorafgaand overleg
ook het meerdere in rekening wordt gebracht.
6.1.1.b. De overige tarieven voor soortgelijke verschotten bedragen:
- verhaalsinformatie
- publicatiekosten e-staatscourant

€ 60,00
€ 10,00

6.1.2. De tarieven voor de verschotten met betrekking tot het inschakelen van derden gedurende
de uitvoering van enige opdracht (kosten ontruimers, opslagkosten, sleepkosten, kosten
slotenmaker, griffierechten, kosten ingeschakelde advocaat, kosten ingeschakelde notaris, kosten
vertaler et cetera) zijn gelijk aan de bedragen die de ingeschakelde derden daarvoor aan
opdrachtnemer in rekening brengen.
6.2. EG-verordening:
Indien de opdrachtnemer optreedt als ontvangende instantie als bedoeld in EG-verordening
1393/2007, wordt het wettelijk vastgestelde tarief ad € 65,00 inclusief btw in rekening gebracht.
Indien de opdrachtnemer optreedt als verzendende instantie als bedoeld in EG-verordening
1393/2007, wordt voor werkzaamheden, niet vallende onder de ambtshandelingen waarvoor een
schuldenaarstarief is vastgesteld, een bedrag in rekening gebracht van € 115,00 per uur. Deze
werkzaamheden omvatten onder meer het ontvangen, invullen en verzenden van de
voorgeschreven formulieren en het telefonisch en schriftelijk overleg.
7. afwijkende tarieven
Opdrachtgevers kunnen met de opdrachtnemer schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van
de hierboven omschreven tarieven. Reeds bestaande schriftelijk vastgelegde afspraken worden
gehandhaafd, behalve waar het de ambtelijke tarieven betreft.
8. omzetbelasting (btw)
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde
omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
9. voorschotten
9.1. De opdrachtnemer is gerechtigd voor acceptatie of gedurende de uitvoering van enige
opdracht een voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten en/of te betalen
verschotten.
9.2. Indien voor een opdrachtgever meerdere zaken in behandeling zijn, wordt een eventueel
positief saldo in één van die zaken aangemerkt als voorschot in die en de andere ten behoeve van
de opdrachtgever in behandeling zijnde zaken, tenzij andersluidende schriftelijke afspraken zijn
gemaakt met betrekking tot tussentijdse afdracht van de geïncasseerde bedragen.

10. indexering
Periodiek - normaliter jaarlijks - zal indexering van het opdrachtgeverstarief plaatsvinden.
11. betalingen
11.1. De opdrachtnemer is gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te
verrekenen met door hem in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïncasseerde bedragen.
11.2. De opdrachtnemer is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever
geïncasseerde bedragen een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als
bedoeld in artikel 9.
11.3. De opdrachtnemer is gerechtigd en door de opdrachtgever uitdrukkelijk gemachtigd om ter
effectuering van de onder 11.1. bedoelde verrekening en de onder 11.2. bedoelde bevoorschotting
van de voor de opdrachtgever op de derdengeldrekening(en) van de opdrachtnemer ontvangen
gelden de voor die verrekening en bevoorschotting bestemde gelden af te boeken.
11.4. Betaling van al hetgeen aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dient te geschieden binnen
30 dagen na dagtekening van de declaratie die de opdrachtnemer aan zijn opdrachtgever heeft
toegezonden.
12. afrekening
12.1. De opdrachtgever heeft aanspraak op de door ter zake de ter incasso gegeven vordering
door de opdrachtnemer ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de
verschotten en de aan de opdrachtnemer toekomende vergoedingen. Betalingen door schuldenaren
verricht aan de opdrachtnemer dan wel aan de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van de
door of namens de opdrachtnemer gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct
toe aan de opdrachtnemer.
12.2. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer zal de opdrachtnemer, met inachtneming van het bepaalde in 11.1 tot en met 11.3,
maandelijks tussentijds op portefeuilleniveau de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever
afdragen en wel onder aftrek van het conform het vorenstaande aan de opdrachtnemer
toekomende, zulks met een minimum van € 500,00 per opdrachtgever.
13. aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door de opdrachtnemer
gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van
opzet of grove schuld.
14. battle of forms
Met betrekking tot de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn de algemene
voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing, met uitsluiting van die van opdrachtgever.
15. inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 januari 2019 en gelden voor zaken die vanaf
die datum door opdrachtnemer in behandeling worden genomen.
Alphen aan den Rijn, 01 januari 2019
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