REGLEMENT TARIEVEN EN BEPALINGEN VOOR DE NIET-AMBTELIJKE RECHTSPRAKTIJK EN
AANVULLENDE TARIEVEN AANGAANDE DE AMBTELIJKE PRAKTIJK VAN
DIGIDEUR INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERSDIENSTEN
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1.

Niet-ambtelijke rechtspraktijk

1.1

Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk
De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:
a. de incassowerkzaamheden;
b. het geven van adviezen;
c. het verlenen van rechtskundige bijstand;
d. het voeren van procedures;
e. het aanbrengen van dagvaardingen;
f. het optreden als rolgemachtigde;
g. het indienen van rekesten en het behandelen daarvan, het compareren
ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende
werkzaamheden;
h. de afwikkeling van ter tenuitvoerlegging door rechtzoekende of hun vertegenwoordigers overhandigde
executoriale titels, waaronder begrepen het innen van de daaruit voortvloeiende gelden voor de executant;
i. het Pre Incasso-abonnement.

1.2
1.2.1

‘De opdrachtgevers’
De werkzaamheden worden door DigiDeur, resp. de aan dit kantoor verbonden
gerechtsdeurwaarders, verricht op verzoek en/of in opdracht van:
a. Tussenpersonen, waaronder worden verstaan:
I Gerechtsdeurwaarders;
II Advocaten;
III Leden van de N.V.I. of de N.V.R.A.
b. Adviseurs, waaronder worden verstaan:
I ‘De opdrachtgevers’ die zijn: rechtskundig adviseur en/of houder van een incassobureau niet behorende
tot de hiervoor genoemde categorie.
c. Overige ‘opdrachtgevers’, waaronder worden verstaan:
I ‘De opdrachtgevers’ die niet behoren tot de bovengenoemde.
De directie van DigiDeur heeft de bevoegdheid de tarieven voor enige categorie
‘opdrachtgevers’ op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren dan
wel aan te passen.

1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.2

Basisvergoeding – Dossierkosten
In alle zaken waarin DigiDeur een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar
administratie verwerkt, is aan haar een basisvergoeding van € 85,00 verschuldigd. Indien de toepassing van
de tarieven zoals genoemd in de artikelen 1.4 en 1.5 een uitkomst geeft die lager is dan € 85,00 te
vermeerderen met de uitgelegde verschotten, dan zal uitsluitend de basisvergoeding van € 85,00 in
rekening worden gebracht. Indien de toepassing van de tarieven zoals genoemd in de artikelen 1.4 en 1.5
een uitkomst geeft van € 85,00 of hoger, dan zal een standaardvergoeding van € 25,00 voor administratieve
bemoeiingen in rekening worden gebracht.
Overige tarieven:
a. Informatie GBA € 7,00
b. Standaard informatie Handelsregister € 10,50
c. Informatie Kadaster € 21,50
d. Basis verhaalsinformatie (particulier) € 50,00
e. Basis verhaalsinformatie (bedrijf) € 175,00
f. Informatie kenteken € 20,75
ad a) ook van toepassing voor LRD, SVB, IB, UWV en de raadpleging DBR. Welke kosten voor zover mogelijk en
toegestaan zullen worden verhaald op de schuldenaar.
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1.7.3

Tarieven 1.4 rolwaarneming tussenpersonen
Aan DigiDeur is verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1 onder e. en f.:
in zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerstdienende dag, de helft van het toegewezen
of gebruikelijke gemachtigdensalaris, met een minimum van € 8,00 per rolcomparitie en een maximum van
€ 80,00.
in zaken op tegenspraak een derde deel van het gemachtigde salaris, met een minimum van € 8,00
per rolcomparitie tot een maximum van € 180,00 en eventueel vermeerderd met € 150,00 per uur voor
iedere verrichting ter zake van:
I het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen;
II een getuigenverhoor;
III een bezichtiging ter plaatse;
IV een mondelinge toelichting;
V een verhoor op vraagpunten.
Bij een schikking tijdens de procedure zal een derde deel van het gebruikelijke volgens het
liquidatietarief verschuldigde gemachtigdensalaris worden berekend, dit te berekenen over het bedrag aan
oorspronkelijk gevorderde hoofdsom, en blijft voor het overige artikel 1.4.2 van toepassing.
Afwikkelingskosten tussenpersonen
Onder afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten welke DigiDeur de
tussenpersonen berekent voor haar werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is
uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan haar ter afdoening ter hand is
gesteld.
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van
de ontvangen gelden onder aftrek van de aan DigiDeur verschuldigde
kosten, ongeacht het feit aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.
De afwikkelingskosten bedragen 5% met een minimum van € 85,00 en een
maximum van € 750,00.
De afwikkelingskosten zullen eveneens verschuldigd zijn over de bij
DigiDeur gedane betalingen tijdens of meteen na de door deze verrichte conservatoire
maatregelen.
Afwikkelingskosten adviseurs
Aan DigiDeur is verschuldigd voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs, mits deze
zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen, 10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met de
helft, respectievelijk een derde van het toegewezen gemachtigde salaris, zulks met inachtneming van het
onder de tarieven ‘rolwaarneming tussenpersonen’ in artikel 1.4 bepaalde.
De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur
betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht het feit aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.
Tarieven overige ‘opdrachtgevers’
Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te
verkrijgen van gepretendeerde vorderingen of de werkzaamheden beoogd tot het verkrijgen van betaling en
bestaande uit de tenuitvoerlegging van executoriale titels;
Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het
nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door DigiDeur tenminste
éénmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin
gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg
met ‘de opdrachtgever’, rechtsmaatregelen genomen.
Aan de opdrachtgever zal door DigiDeur worden berekend voor werkzaamheden terzake
van incassowerkzaamheden:
I Een tarief van 15% over het geïncasseerde bedrag vermeerderd met eventuele verschotten, waarbij
DigiDeur zal trachten deze kosten zoveel als mogelijk op de debiteur te verhalen.
II De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur
betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden.
III In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan
DigiDeur verschuldigd, de door deze gemaakte verschotten en een
voor hun werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag.

IV Voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incasso
werkzaamheden (bijvoorbeeld uitgebreide advieswerkzaamheden) is de opdrachtgever aan
DigiDeur verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor deze werkzaamheden
naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, uitgaande van een uurtarief bij zaken met een belang
tot € 5.000,00 van € 150,00 en voor zaken met een belang boven € 5.000,00 van € 250,00.

2.

Ambtelijke tarieven

2.1
2.1.1

Omschrijving ambtelijke rechtspraktijk
Onder ambtelijke werkzaamheden verstaan wij de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 2 van
de Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001, in werking getreden op 15 juli 2001.
DigiDeur zal aan haar ‘opdrachtgevers’ voor het verrichten van ambtelijke
werkzaamheden in rekening brengen de tarieven zoals omschreven in het Besluit tarieven
ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (hierna te noemen: BtaG).
* De in dit reglement genoemde tarieven zijn maximum tarieven
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Aanvulling ambtelijke werkzaamheden
Als aanvulling op artikel 2.1.2 zullen voor het verrichten van de navolgende niet in het BtaG vermelde
werkzaamheden, welke nimmer op debiteur zijn te verhalen, in rekening worden gebracht:
- voor het doen van een sommatie-exploot € 102,50
- voor het doen van een herstelexploot € 75,00
- voor het exploot houdende getuigenoproeping € 75,00
- voor het doen van het exploot van verzet tegen faillietverklaring € 75,00
- voor het doen van exploot van oproep tot bijwonen van decente € 75,00
- voor het doen van exploot van betekening aan een EU ingezetene te vermeerderen met de
werkelijke verschotten een bedrag van € 65,00 (inclusief BTW)
- voor een proces-verbaal van constatering een uurtarief van € 150,00
- voor het doen van een digitale publicatie € 65,00
Voor een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling in de procesinleidende dan wel
executoriale fase, die op verzoek van ‘de opdrachtgever’ wordt ingetrokken of een ambtshandeling die
tijdens de uitvoering op diens verzoek wordt gestaakt of om andere redenen niet kan worden voltooid, een
uurtarief van € 150,00 exclusief verschotten.
Voor een ambtshandeling in de procesinleidende dan wel executoriale fase die niet kan worden
afgerond wegens omstandigheden die hun oorzaak vinden in het feit dat ‘de opdrachtgever’ DigiDeur
van onjuiste c.q. verouderde informatie voorziet, 50% van het tarief zoals omschreven in het BtaG.
Indien de ambtshandeling langer duurt dan 11/2 uur, dan is ‘de opdrachtgever’ aanvullend
verschuldigd op het schuldenaartarief voor ieder kwartier of gedeelte daarvan een toeslag van € 27,50 voor
de beslagleggende deurwaarder en voor ieder van de daarbij ingeschakelde medewerkers een toeslag van
€ 20,25 voor ieder kwartier of gedeelte daarvan.
Voor buiten de normale werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur) en in het
weekeinde te verrichten ambtshandelingen zullen de in rekening te brengen vergoedingen het dubbele van
het normale tarief bedragen.
Voor de door ‘de opdrachtgever’ opgeworpen noodzaak tot onverwijlde spoed bij de verrichting van
(een) ambtshandeling(en), waarbij de onverwijlde spoed geen verband houdt met een wettelijke- of door de
rechterlijke macht bepaalde (verval)termijn, zullen de in rekening te brengen vergoedingen het dubbele van
het normale tarief bedragen.

3.

Algemeen

3.1
3.1.1

Omzetbelasting
Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij
anders uitdrukkelijk vermeld
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3.2.1

Indexering
Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de
hand van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). De indexering is niet van toepassing op de hiervoor
vermelde percentages, doch slechts op expliciet genoemde bedragen.
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