Incasso
voorwaarden
Deze
incassovoorwaarden
zijn
opgesteld
door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Asselbergs & Klinkhamer B.V.,
hierna aan te duiden met: ‘AK Advocaten’.
Artikel 1 - Welke geldvorderingen komen voor incasso
in aanmerking?
1. Een geldvordering komt voor het incassotraject van
AK Advocaten in aanmerking als deze aan de volgende
voorwaarden voldoet:
a. de geldvordering gegrond is;
b. een ander nog niet eerder heeft geprobeerd om
de geldvordering te incasseren;
c. de geldvordering door de wederpartij niet
inhoudelijk wordt betwist;
d. het mogelijk is om aanspraak te maken op
volledige betaling van de geldvordering en/of
nevenvorderingen, zoals rente of incassokosten;
e. de geldvordering niet ouder is dan één jaar;
f. sprake is van een in Nederland gevestigde debiteur
zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon;
g. op de rechtsverhouding met de debiteur
Nederlands recht van toepassing is en de
Nederlandse rechter bevoegd is;
h. de debiteur niet in staat van faillissement verkeert,
surseance van betaling heeft aangevraagd en geen
sprake is van WSNP aan de zijde van de debiteur;
2. De geldvordering is in beginsel gegrond, indien en
voor zover de geldvordering:
a. niet (gedeeltelijk) is voldaan;
b. niet is verjaard;
c. opeisbaar is;
d. aan de hand van stukken kan worden aangetoond.
3. AK Advocaten behoudt zich te allen tijde het
recht voor om een geldvordering die ter incasso
wordt ingediend te weigeren. Een geldvordering
wordt in ieder geval geweigerd, ingeval voor de
incasso van de geldvordering maatwerk nodig is,
de geldvordering niet voldoet aan artikel 1 lid 1 van
dit artikel of de geldvordering in strijd is met de wet,
de openbare orde, de goede zede en/of anderszins.

Artikel 2 - Buitengerechtelijke incassotraject
1. AK Advocaten zal zich inspannen om de openstaande
geldvordering van uw debiteur te incasseren.
De werkzaamheden van AK Advocaten zijn in het
buitengerechtelijke incassotraject beperkt tot het:
a. versturen van een eerste brief;
b. bellen met debiteur;
c. versturen van een tweede brief.
2. AK Advocaten verzorgt buitengerechtelijke incasso’s
in beginsel op basis van ‘no cure no pay’. Incasseert
AK Advocaten niets, dan betaalt u niets. Incasseert
AK Advocaten wel, dan worden de door AK Advocaten
verrichte werkzaamheden als volgt vergoed:
a. versturen eerste brief en bellen met debiteur:
Hoofdsom

Toepasselijk percentage

€50 - €2.500

7,5% over de hoofdsom

€2.500 - €5.000

4,5% over de hoofdsom

€5.000 - €10.000

2,5% over de hoofdsom

Boven de €10.000

2% over de hoofdsom

b. versturen van de tweede brief versturen eerste
brief en bellen met debiteur:
Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

€2.500

15% over de hoofdsom

€5.000

€375 + 10% over (hoofdsom - €2.500)

€10.000

€625 + 5% over (hoofdsom - €5.000)

€200.000

€875 + 1% over (hoofdsom - €10.000)

Boven de €200.000

€2.775 + 0,5% over (hoofdsom - €200.000)

c. de onder lid 2 sub a en sub b van dit artikel
genoemde vergoedingen dienen te worden
vermeerderd met 9% of 21% BTW.
Artikel 3 - Gerechtelijke incassotraject
1. Wanneer de debiteur de geldvordering (inclusief alle
rente en kosten) ondanks de inspanningen van AK
Advocaten niet of niet volledig betaalt, zal AK Advocaten
bij u informeren of u het dossier wenst te sluiten of een
gerechtelijke incassotraject wenst op te starten.

2. Bij gerechtelijke incasso’s hanteert AK Advocaten de
volgende tarieven:
a. inleidende dagvaarding €375,- (incl. BTW);
b. beslagrekest conservatoir beslag € 375,- (incl.
BTW);
c. faillissementsaanvraag €375,- (incl. BTW);
d. verdere verloop van de procedure een vast
gereduceerd uurtarief van €225,- (incl. BTW).
3. De hiervoor in lid 2 van dit artikel genoemde bedragen
omvat niet de verschotten, zoals doch niet uitsluitend:
a. extracten;
b. griffierechten;
c. kosten van de gerechtsdeurwaarder
(bijv. betekening en executiekosten);
d. andere aantoonbare kosten die door derden voor
de betreffende geldvordering zijn gemaakt (bijv.
leges en uittreksels handelsregister en kadaster).
4. Indien en voor zover de debiteur in een gerechtelijke
procedure wordt veroordeeld in de proces- en/
of buitengerechtelijke incassokosten, komt die
veroordeling volledig toe aan AK Advocaten.
Artikel 4 - Maatwerk
1. Als u vervolgstappen (of een gerechtelijke incasso)
wenst die maatwerk vereisen, dan vallen die niet onder de
in deze incassovoorwaarden bedoelde incasso opdracht
en de daarvoor geldende tarieven. AK Advocaten zal
deze werkzaamheden verrichten op basis van een door
u aan AK Advocaten te verstrekken nieuwe opdracht
tegen nader overeen te komen voorwaarden en tarieven.
Artikel 5 - Welke inspanningen worden van u
verwacht?
1. Het incassotraject kan pas worden opgestart als u
alle noodzakelijke gegevens verstrekt die relevant zijn
voor het incasseren van de geldvordering. Het betreft
hier onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende
gegevens:
a. de (bedrijfs)naam van de debiteur;
b. het KvK-nummer van de debiteur;
c. de contactpersoon van de debiteur;
d. de adresgegevens van de debiteur;
e. het telefoonnummer van de debiteur;
f. het e-mailadres van de debiteur;
g. de overeenkomst die aan de geldvordering ten
grondslag ligt;
h. de algemene voorwaarden die op de tussen u en
debiteur gesloten overeenkomst van toepassing
zijn;
i. de aan de debiteur gezonden factuur (of facturen);
j. de aan de debiteur gezonden betaalherinnering(en)
en/of aanmaning(en);
k. relevante correspondentie.

2. AK Advocaten is niet gehouden de juistheid van
verstrekte gegevens te controleren en mag erop
vertrouwen dat de verstrekte gegevens juist en volledig
zijn.
3. Na het uit handen geven van uw geldvordering
ter incasso is het van belang dat AK Advocaten de
gelegenheid heeft om de geldvordering te incasseren
Om die reden dient u zich te onthouden van eigen
acties jegens de debiteur.
4. Het is u, naast hetgeen in dit artikel al is genoemd,
niet toegestaan om:
a. de geldvordering buiten AK Advocaten om te
incasseren;
b. de geldvordering aan een ander ter incasso aan
te bieden;
c. de geldvordering aan een ander over te dragen;
d. de geldvordering te bezwaren met bijvoorbeeld
een zekerheidsrecht;
e. afstand van de geldvordering te doen.
Artikel 6 - Geïncasseerde geldvordering
1. Betalingen gedaan door de debiteur worden eerst
aangewend ter voldoening van de aan AK Advocaten
toekomende vergoeding.
2. Indien de debiteur slechts de openstaande
geldvordering
voldoet,
maar
nalaat
om
de
buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, heeft
dat tot gevolg dat een deel van de openstaande
geldvordering niet wordt betaald. In dat geval zal AK
Advocaten de bij de debiteur in rekening gebrachte
buitengerechtelijke incassokosten verrekenen met de
ontvangen betaling van de debiteur of indien en voor
zover de debiteur rechtstreeks aan u heeft betaald,
bij u aanspraak maken op betaling van de aan AK
Advocaten toekomende vergoeding.
3. Betalingen van de debiteur rechtstreeks aan u, dient
u met vermelding van de valutadatum van de betaling
en de hoogte van deze betaling met de vermelding van
de omschrijving, te melden aan AK Advocaten.
4. AK Advocaten en de door haar aangehouden
Stichting Beheer Derdengelden Mrs. Asselbergs &
Klinkhamer zullen de ten behoeve van u ontvangen
bedragen onder aftrek van de aan AK Advocaten
toekomende vergoeding, overmaken op het door u op
te geven bankrekening.
5. AK Advocaten en de door haar aangehouden Stichting
Beheer Derdengelden Mrs. Asselbergs & Klinkhamer zijn
niet aansprakelijk voor eventuele ontstane koers-,
valuta- en of omrekeningsverschillen tijdens dan
wel na de uitvoering van de incasso.
Over geïncasseerde bedragen wordt
geen rente vergoed.

Artikel 7 - Betaling
1. Indien en voor zover verrekening zoals bedoeld in
artikel 6 lid 2 niet (of niet volledig) mogelijk is, zal AK
Advocaten de kosten als bedoeld in artikel 2 en artikel
3 middels een factuur bij u in rekening brengen. De
betaling van de factuur dient binnen 21 dagen na de
factuurdatum van de desbetreffende factuur plaats
te vinden. Voorgenoemde betalingstermijn is te
beschouwen als fatale termijn.
2. Bij betaling per bank geldt de dag van creditvalutering van de rekening van AK Advocaten als de
dag van betaling.
3. Bij gebreke van tijdige betaling zal de wettelijke rente
over het onbetaalde bedrag verschuldigd zijn vanaf
de kalenderdag volgende op de laatste dag van de
betalingstermijn zoals vermeld in de factuur, een en
ander zonder dat daarvoor eerst een aanmaning is
vereist.
4. Een betaling komt in de eerste plaats in mindering
op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte
in mindering op opeisbare vordering(en) die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt u dat de betaling
betrekking heeft op latere vordering(en).
Artikel 8 - (Tussentijdse) beëindiging
1. AK Advocaten is bevoegd, zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden en onverminderd
de overige rechten van AK Advocaten, waaronder het
recht op volledige betaling van de door u op grond
van artikel 2 en artikel 3 verschuldigde bedragen, de
nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. u uw verplichtingen niet, niet stipt of niet volledig
nakomt;
b. de geldvordering niet (of niet langer) voldoet aan
artikel 1;
c. AK Advocaten omstandigheden ter kennis is
gekomen die goede grond geven te vrezen dat u de
verplichtingen niet zal nakomen of er goede grond
bestaat te vrezen dat u uw verplichtingen slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;
d. u in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance
van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of
een gedeelte van uw eigendommen wordt gelegd;
e. u komt te overlijden of onder curatele wordt
gesteld.
2. AK Advocaten is verder gerechtigd om de incasso
(tussentijds) te beëindigen als voortzetting van de
incasso geen resultaat op zal leveren of als de kosten
van voortzetting van de incasso niet opwegen tegen de
te verwachten opbrengsten.

3. Als het incassotraject wordt beëindigd als gevolg van
een situatie zoals bedoeld in lid 1 sub a, b, c en d van dit
artikel, zal AK Advocaten de gemaakte kosten bij u in
rekening brengen met een minimum van €45,-.
Artikel 9 - Slotbepalingen
1. De rechtsverhouding tussen AK Advocaten en u is
Nederlands recht van toepassing.
2. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie
Breda
is
bij
uitsluiting
bevoegd
om
over
rechtsgeschillen tussen partijen te oordelen, tenzij
dwingend rechtelijke bepalingen daaraan in de
weg staan.
3. Indien een bepaling in deze incassovoorwaarden
ongeldig of niet afdwingbaar mocht zijn of worden, dan
zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht
blijven. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal
worden vervangen door een geldige of afdwingbare
bepaling met overeenkomstige betekenis die de
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht
mogelijk benadert.
4. Naast deze incassovoorwaarden zijn van toepassing
de algemene voorwaarden van AK Advocaten. Als
deze incassovoorwaarden op enig onderdeel strijdig of
onverenigbaar zijn met het bepaalde in de algemene
voorwaarden van AK Advocaten, prevaleert het
bepaalde in deze incassovoorwaarden.
De algemene voorwaarden van AK Advocaten kunnen
worden geraadpleegd en in PDF worden opgeslagen
via:
https://ak-advocaten.eu/wp-contentuploads/2021/01/
Algemene-voorwaarden-DMS009-819782398-162.pdf

