TARIEVEN
I.

ALGEMEEN:

1.

3.
4.

Onderstaande tarieven maken deel uit van de op deze website vermelde algemene voorwaarden van
GIW en voor de toepassing van de tarieven en algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer of GIW: Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten, gevestigd en
kantoorhoudende te Winschoten aan de Zeefbaan 23.
Opdrachtgever: zij die aan GIW een opdracht hebben verstrekt tot het verlenen van een dienst dan wel
diensten.
Tussenpersonen: opdrachtgevers die behoren tot de categorie advocaten, incassobureaus en
gerechtsdeurwaarders.
Overige opdrachtgevers: opdrachtgevers niet zijnde tussenpersonen.
Schuldenaar: degene op wie de opdrachtgever pretendeert een vordering te hebben.
Schuldenaarstarief: het voor de schuldenaar geldende tarief als bedoeld in het Besluit Tarieven
Ambthandelingen Gerechtsdeurwaarders.
Rolwerkzaamheden: het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van rekesten, het behandelen
van deze zaken, het compareren ter zitting en alle andere daarmee verband houdende werkzaamheden.
Incassowerkzaamheden: werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde op geld
waardeerbare vorderingen.
Deze tarieven zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee
verband houdende werkzaamheden, welke tevoren ter hand worden gesteld c.q. toegezonden tenzij men
daarmede reeds bekend is, althans kan zijn.
Afwijkingen van deze tarieven zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard.
Alle in deze tarieven genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

II.

BASISVERGOEDING:

1.

In alle zaken waarin GIW naar aanleiding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht een dossier
aanlegt en de gegevens in haar administratie verwerkt, is door de opdrachtgever aan GIW een
basisvergoeding verschuldigd van 40,00 euro.
Geen basisvergoeding is verschuldigd indien GIW een vergoeding toekomt krachtens de bepalingen
onder IV en V van deze algemene voorwaarden.
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III.

TARIEVEN AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN:

1.

Voor het verrichten van een ambtshandeling zal aan een opdracht in beginsel niet meer dan het
schuldenaarstarief in rekening worden gebracht; mits in voorkomend geval de vereiste exploten in
drievoud, inhoudelijk correct en zonder nietigheden worden aangeleverd door opdrachtgever.
Ambtshandelingen die dezelfde dag waarop de opdracht is verstrekt verricht dienen te worden dan wel
apart ingepland dienen te worden, worden gedaan tegen het daarvoor geldende schuldenaarstarief,
vermeerderd met een opslag van 100,00 euro per uur en verhoogd met de gedane voorschotten.
Ambtshandelingen die buiten de reguliere kantooruren of in het weekeinde dienen te worden verricht,
worden gedaan tegen het daarvoor geldende schuldenaarstarief, vermeerderd met een opslag
van 150,00 euro per uur en verhoogd met de gedane voorschotten, ook als mocht blijken dat deze
ambtshandelingen geen doorgang (kunnen) vinden.
Voor ambtshandelingen die geen doorgang (kunnen) vinden, terwijl ter plaatse van de uitvoering van de
ambtshandelingen is aangetreden, is aan GIW een bedrag ad 50,00 euro verschuldigd, verhoogd met de
gedane voorschotten, vermeerderd met 50,00 euro voor ieder half uur dat de uitvoering ter plaatse heeft
geduurd.
Voor ambtshandelingen en werkzaamheden die naar het oordeel van GIW bij exploot dienen plaats te
vinden en waaraan het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders geen
schuldenaarstarief heeft verbonden, is opdrachtgever GIW een tarief verschuldigd gelijk aan het
schuldenaarstarief dat naar het oordeel van GIW aansluit bij de omschrijving van desbetreffende
ambtshandelingen of werkzaamheden.
Voor het concipiëren dan wel redigeren van exploten is opdrachtgever aan GIW een bedrag ad 100,00
euro per uur verschuldigd.
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IV.

TARIEVEN TUSSENPERSONEN:

1.
2.

Een tussenpersoon is aan GIW een vergoeding verschuldigd voor rolwerkzaamheden.
In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag is aan GIW de helft van het
gemachtigde salaris verschuldigd.
In zaken op tegenspraak is aan GIW een derde van het gemachtigde salaris verschuldigd, met een
minimum van 10,00 euro per rolcomparitie tot een maximum van 250,00 euro, zulks te vermeerderen
met 0,75 eurocent per ontvangen A4- pagina van ontvangen faxconclusies en conclusies per elektronisch
berichtenverkeer, alsmede ten aanzien van overige ontvangen fax- en elektronische berichten die voor
een goede optimale rolwaarneming dienen te worden vermenigvuldigd.
Voor elke verrichting ter zake van het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen,
getuigenverhoor, bezichtiging ter plaatse etc., is aan GIW verschuldigd een bedrag ad 75,00 euro per
uur.
Bij de afdracht van geïncasseerde bedragen aan een tussenpersoon komt GIW een vergoeding toe.
De grondslag voor de berekening van deze vergoeding, verder te noemen afwikkelingskosten, is het
voor door GIW ontvangen bedrag en alle andere aan GIW verschuldigde kosten.
De afwikkelingskosten bedragen:
Tot en met (euro)
een bedrag ad (euro)

3.

4.
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250,00
35,00
500,00
55,00
750,00
75,00
1.000,00
95,00
1.250,00
110,00
1.500,00
125,00
1.750,00
140,00
2.500,00
155,00
5.000,00
240,00
>5.000 een bedrag gelijk aan 5 procent van het bedrag waarover de
afwikkelingskosten is berekend.

V.

TARIEVEN OVERIGE OPDRACHTGEVERS:

1.

De overige opdrachtgevers zijn aan GIW een incassotarief verschuldigd voor de door GIW verrichte
incassowerkzaamheden over het te incasseren bedrag, te weten:

a. Opdrachtgevers met een vordering op consumenten:
De hoogte van het incassotarief is afhankelijk van het belang van de zaak en bedraagt
in zaken met een geldelijk belang over:
de eerste
€
2.500,00
de volgende
€
2.500,00
de volgende
€
5.000,00
de volgende
€ 190.000,00
over het meerdere
(vanaf 200.000,00)

15% met een minimum van € 40,00
10%
5%
1%
0,5% met een maximum van

€ 375,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 6.775,00

b. Opdrachtgevers met een vordering op niet-consumenten:
De hoogte van het incassotarief is afhankelijk van het belang van de zaak en bedraagt
in zaken met een geldelijk belang over:
de eerste
€ 5.000,00
de volgende
€ 10.000,00
de volgende
€ 10.000,00
over het meerdere
2.
3.

4.

15% met een minimum van € 40,00
10%
8%
6%

Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde
bedragen, het crediteren door opdrachtgever van ter incasso uit handen aan GIW gegeven facturen,
alsmede het treffen van een schikking.
GIW heeft voorts het recht het haar toekomende ingevolge dit artikel aan opdrachtgever in rekening te
brengen, indien opdrachtgever buiten GIW om met de schuldenaar een regeling of schikking heeft
getroffen, de opdracht tot incasso intrekt, GIW -ondanks rappel- zonder bericht laat of indien GIW voor
of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen met
betrekking tot onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
Voor werkzaamheden en/of kosten, welke niet vallen binnen het kader van de normale
incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren
van een -gerechtelijke- procedure en dergelijke), is de opdrachtgever aan GIW een vergoeding
verschuldigd ad 100,00 euro per uur.

VI.

BEËINDIGING:

1.

Indien de opdrachtgever buiten GIW om een regeling of schikking treft, de opdracht intrekt of niet
binnen redelijke termijn reageert op berichten van GIW, dan is GIW gerechtigd de werkzaamheden te
beëindigen en af te rekenen.
GIW is eveneens gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen, indien voor of tijdens
het uitvoeren van haar werkzaamheden GIW duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen over onvoldoende
of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever.

2.

VII.

BETALING:

1.

GIW is te allen tijde gerechtigd om in verband met te verrichten werkzaamheden een voorschot te
verlangen.
Over ontvangen voorschotbedragen wordt geen rente vergoed.
Voldoening van al hetgeen aan GIW verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat GIW
haar declaratie aan de opdrachtgever heeft toegezonden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim is en een rentevergoeding verschuldigd is van 1 procent per maand of gedeelte
van een maand vanaf de vervaldatum.
Bij niet-tijdige of uitblijvende betaling door de opdrachtgever komen alle kosten veroorzaakt door
buitengerechtelijke incasso- en/ of rechtsmaatregelen op de voet als hierboven omschreven voor
rekening van de nalatige opdrachtgever.
Reclames naar aanleiding van declaraties dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en
deugdelijk gemotiveerd ter kennis van GIW te zijn gebracht.
Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van de op hem rustende verplichtingen op te schorten op
grond van een ingediende reclame.
GIW is te allen tijde gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met
de door GIW in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïncasseerde gelden.
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VIII. SLOTBEPALINGEN:
1..

2.
3.
4.

De bedragen genoemd in deze tarieven, behoudens de bedragen genoemd in artikel V.1.a worden
jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage gelijk aan het percentage zoals dit door
de Minister, bedoeld in artikel 14 Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, wordt
vastgesteld.
Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van opdrachtgevers zijn niet van toepassing. Op
alle overeenkomsten waarop deze tarieven met de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden van
GIW, geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden beslecht door de bevoegde
Rechtbank te Groningen.
Deze tarieven/algemene voorwaarden kunnen op verzoek nogmaals kosteloos worden toegezonden en
zijn eveneens te raadplegen op de website van GIW. Aansprakelijkheid en gevolg wegens (tijdelijke)
onbereikbaarheid van de website om welke redenen dan ook, wordt door GIW uitgesloten.

