Tarievenlijst Creditline incassodiensten
Detachering
Per uur € 40,Exclusief reiskosten
Overige kosten*
KvK-uittreksel € 11,Kadaster € 12,50
Pre-incasso
Tarief per aangetekende brief € 17,50
Normale postverzending € 7,50
Speciaal tarief sportverenigingen € 3,50
Incasso Nationaal (minnelijke traject)
Kosteloos minnelijk traject
Geen (jaar)contract
Geen provisie over ontvangsten
Volledige betaling hoofdsom
Afdracht vorderingsbedrag + rente
Juridisch traject vervalt deze wijze van werken
Alleen de vordering voldaan en op verzoek afwikkelen
Dossier sluiten na verzenden 1e brief € 40,- * / **
Dossier sluiten en indienen wegens faillissement/schuldsanering
Tarief € 25,- *
Incasso Internationaal
Dossierkosten € 35,Provisie 5% bij betaling
Vonnisbewaking
Dossierkosten eenmalig € 40,Provisie 20% over ontvangen bedrag(en)
U verstrekt de opdracht tot algehele uitwinning van het vonnis, indien betaling of betalingen plaatsvinden.
Juridisch Traject (op kosten en risico van opdrachtgever)
Vordering < € 25.000,- : Procedure zullen wij pas opstarten na betaling van het griffierecht
Vordering > € 25.000,- : Procedure zullen wij pas opstarten na betaling van het voorschot
Indien wij geen betaling ontvangen of u trekt alsnog de opdracht terug, dan zullen wij conform artikel 21 van
onze algemene voorwaarden met u afrekenen.
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Tarievenlijst Creditline incassodiensten
Juridische ondersteuning deurwaarder gerechtelijke procedures
(Conclusie van Repliek/Conclusie van Dupliek/ o.a.)
Vergoeding conform het salaris gemachtigde
Juridische ondersteuning advocaat gerechtelijke procedures
Conform uurtarief exclusief (derden)kosten.
Vonnis kantonprocedure
Na het behalen van een vonnis, zullen wij altijd tussentijds met u gaan afrekenen, conform vonnis. Tevens zullen
wij een voorschot in rekening brengen voor de ''out of pocket'' kosten van de deurwaarder met het opstarten van
het executietraject. Indien de vordering is afgewezen, zullen wij afrekenen, alsof de vordering is toegewezen.
Vonnis rechtbank
Na het behalen van een vonnis, zullen wij tussentijds met u gaan afrekenen, conform vonnis. Tevens zullen wij
een voorschot in rekening brengen voor de ''out of pocket'' kosten van de deurwaarder met het opstarten van
het executietraject.
Out of pocket kosten
Na behalen van vonnis, zullen wij tussentijds het vonnis met u afrekenen en een kostenvoorschot in rekening
brengen van de ''out of pocket kosten'', indien van toepassing. Afrekeningen en uitbetaling vanuit een gerechtelijke procedure zullen pas plaatsvinden als op eiserniveau een positief saldo is bij de gerechtsdeurwaarder.
Limiet op executie kosten deurwaarder
Indien na het verkrijgen van een vonnis een debiteur geen verhaal blijkt te bieden zal het executie traject door
de deurwaarder worden beëindigd met een maximale doorbelasting van € 250,- aan kosten, indien dit bedrag is
overschreden. Anders gelden de kosten, zoals gemaakt door de deurwaarder. Dossiers na 1 mei 2012 zullen wij
afrekenen op basis van No-Cure, No-Pay in het executietraject.
Nieuwe dossiers per 2014
Zullen wij afrekenen, indien na het verkrijgen van een vonnis een debiteur geen verhaal blijkt te bieden, zal het
executie traject door de deurwaarder worden beëindigd met een maximale doorbelasting van € 250,- aan kosten,
indien dit bedrag is overschreden. Anders gelden de kosten, zoals gemaakt door de deurwaarder. Afrekeningen
en uitbetaling vanuit een gerechtelijke procedure zullen pas plaatsvinden, als op eiserniveau een positief saldo is
bij de gerechtsdeurwaarder.
Standaard advocaat:
Uurtarief van € 150,- (exclusief kosten)
Indien er een specialist noodzakelijk is voor het belang van uw dossier, dan zullen wij
altijd in overleg met u het vervolg bepalen.
__________________________________________________________________
* Met uitzondering van overige kosten, zoals KvK-uittreksel
** Creditline heeft de mogelijkheid en vrijheid om zelfstandig verder te gaan met het dossier voor de rente en kosten.

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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