
 KOSTEN VOOR EEN  BUITENGERECHTELIJKE INCASSOPROCEDURE IN NEDERLAND Wat doet BG.legal WWW.bg.legal 

Buitengerechtelijke incasso  voor onbetwiste vorderingen vanaf € 1.000 [B2B] 
 

• Debiteur betwist de vordering niet of erkent de vordering 

• Incasso op basis van No-win-no-Fee 

• verzending van een sommatiebrief aan de debiteur 
• het leggen van zowel telefonisch als schriftelijk 

contact met de debiteur om betaling van de 
volledige vordering te verkrijgen 

• treffen van een betalingsregeling met debiteur 
• als er in het buitengerechtelijke traject geen betaling 

plaatsvindt, zullen we met cliënt in overleg gaan voor 
het gerechtelijke traject 

• alle activiteiten worden gerapporteerd in het online 
dossiervolgsysteem  

succesvolle incasso [we incasseren het bedrag zoals gevorderd] 
• hoofdsom + rente voor cliënt 
• incassokosten voor BG.legal 
gedeeltelijk succesvolle incasso 
• hoofdsom is volledig betaald: incassokosten worden aan cliënt 

doorbelast 
• hoofdsom is gedeeltelijk betaald: incassokosten worden naar rato 

[volgens incassostaffel] aan cliënt doorbelast 
niet succesvolle incasso 
• cliënt betaalt de eventueel gemaakte externe kosten 
• cliënt betaalt geen incassokosten 
• cliënt betaalt incassokosten indien afwijkende werkzaamheden 

zijn verricht  

Gerechtelijke incasso voor onbetwiste vorderingen vanaf € 1.000  • Voorafgaand aan het gerechtelijke traject, wordt 
met cliënt een prijsafspraak gemaakt 

• Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan dit 
het leggen van een conservatoir beslag zijn of het 
starten van een dagvaardingsprocedure of het 
aanvragen van het faillissement. 

• Alle activiteiten worden gerapporteerd in het online 
dossiervolgsysteem 

• De toegewezen vordering wordt ter executie aan de 
deurwaarder aangeboden. 

 

Buitengerechtelijke incasso voor onbetwiste vorderingen tot € 1.000 en 
vorderingen op particulieren 
 
• debiteur betwist de vordering niet of erkent deze 
 
• Basiskosten ad € 50,00. Deze kosten worden in rekening gebracht voor het 

starten van een dossier 

• maximaal 3 sommatiebrieven aan de debiteur 
• het treffen van betalingsregeling met debiteur 
• alle activiteiten worden gerapporteerd in het online 

dossiervolgsysteem 
incasso stopt op het moment dat de debiteur 
inhoudelijk verweer voert 

Succesvolle buitengerechtelijke  incasso [we incasseren het bedrag 
zoals gevorderd] 
• hoofdsom + rente voor cliënt 
• incassokosten voor BG.legal 
gedeeltelijk succesvolle buitengerechtelijke incasso 
• hoofdsom is betaald, rente en kosten niet. De incassokosten 

worden doorbelast aan cliënt 
• hoofdsom is gedeeltelijk betaald: de incassokosten worden naar 

rato [volgens incassostaffel] aan cliënt doorbelast 
• cliënt betaalt de eventueel gemaakt externe kosten 
niet succesvolle [buiten]gerechtelijke  incasso 
• cliënt betaalt de eventueel gemaakte externe kosten:. 
• Cliënt betaalt incassokosten indien afwijkende werkzaamheden 

zijn verricht 

OPTIE: verzending ingebrekestelling  
• Voorafgaand aan de incassoprocedure kunnen wij voor u een juridisch juiste ingebrekestelling verzenden. De kosten hiervoor bedragen €35,00. 
• Verzending van ingebrekestelling per e-mail aan meerdere debiteuren in een digitale batch. De kosten hiervoor bedragen € 300,00 per batch  

http://www.bg.legal/


Incasso van grotere betwiste vorderingen vanaf € 1.000,00 
 
• de debiteur betwist de vordering na ontvangst van de sommatiebrief 
• de debiteur verschijnt in de rechtbank en betwist de vordering 

 

• als de debiteur de vordering betwist, stopt de 
incasso op basis van no-win-no-fee en heeft de 
cliënt de keuze de vordering te laten incasseren 
door een advocaat.  

• de advocaat zal de betwisting van de debiteur 
weerspreken 

• de advocaat zal met cliënt diverse opties bespreken 
zoals een conservatoir beslag, een 
faillissementsaanvraag of een kort geding 

• de advocaat zal de gerechtelijke stukken verzorgen 
• de advocaat vertegenwoordigt de cliënt tijdens 

rechtszittingen  
• na het verkrijgen van vonnis, zal het vonnis ten 

uitvoer worden gelegd 

succesvolle incasso [we incasseren het bedrag zoals gevorderd] 
• hoofdsom + rente voor cliënt 
• incassokosten voor BG.legal 
• compensatie voor gerechtelijke kosten zoals gewezen door de 

rechter voor de cliënt  
• de advocaatkosten zullen op uurbasis worden doorberekend aan 

cliënt [EUR 200 - EUR 280] of op basis van een vaste prijsafspraak 
• cliënt betaalt de gemaakte externe kosten 
• bij beslaglegging: cliënt betaalt de kosten van beslaglegging voor 

zover deze niet betaald worden door debiteur 
 
niet succesvolle incasso 
• de advocaatkosten zullen op uurbasis worden doorberekend aan 

cliënt [EUR 200 - EUR 280]of op basis van een vaste prijsafspraak 
• cliënt betaalt de gemaakte externe kosten 
• bij beslaglegging: cliënt betaalt de kosten van beslaglegging voor 

zover niet betaald door debiteur  

overzicht incassokosten  
 
• vergoeding voor de buitengerechtelijke fase volgens de staffel zoals wettelijk 

verplicht bij consumenten [Wet Incassokosten]. 
• Als tussen handelspartijen een andere incassovergoeding is overeengekomen, 

wordt deze gehanteerd, indien deze minimaal de hoogte van onderstaande 
vergoeding bedraagt  

• de incassokostenvergoeding wordt berekend op basis van de wet 
 
 
Er geldt een minimumbedrag van € 40,00 aan incassokosten en een 
maximumbedrag van € 6.775,00 bij een vordering van € 1.000.000,-  

overzicht griffierecht 1 

 
• de hoogte van het griffierecht hangt af van de 

hoogte van de  vordering [exclusief rente en kosten] 
• over griffierecht is geen btw verschuldigd 
• het griffierecht moet voorafgaand aan de 

gerechtelijke procedure door de cliënt worden 
betaald 

• in de procedure vorderen we vergoeding door 
debiteur van het griffierecht  

 
< € 500 €    128 
€ 501 – € 1.500 €    322 
€ 1501 –€ 2.500                   €     365 
€ 2.501 – € 5.000 €    487 
€ 5.001 - € 12.500                €    514 
€ 12.501 - € 25.000              € 1.384 
€ 25.001 – 100.000 € 2.837 
> € 100.000 € 5.737 
 

 

 

1  per 1/1/2022 

Kosten voor conservatoir beslag / faillissementsaanvraag 
 
• de deurwaarderskosten zijn afhankelijk van het aantal beslagen 

en het type beslag [goederen, bankrekening, onroerende zaak] 
• de rechter kan een hoorzitting beleggen als de vordering wordt 

betwist en/of wanneer de vordering niet correct is 
gedocumenteerd en/of als de rechtbank vragen heeft over de 
consequenties van het beslag. 

 
kosten voor aanvragen conservatoir beslag 
voorbereiden conservatoir beslag door advocaat  € 750 
deurwaarder [afhankelijk type beslag en aantal]  p.m. 
bijwonen zitting door advocaat excl. reistijd € 750 
griffierecht 1                                                                                                                          € 676 
 
kosten voor aanvragen faillissementsverzoek 
voorbereiden faillissementsaanvraag door advocaat  € 750 
bijwonen zitting door advocaat excl. reistijd € 750 
griffierecht 1  € 676 
 
 

1  per 1/1/2022 

Alle vergoedingen/kosten zoals hierboven genoemd zijn exclusief btw 
  

 Alle out-of-pocket kosten [deurwaarder, griffierecht] dienen door de opdrachtgever vooruit te worden betaald, en worden, zo mogelijk, 
verhaald op de debiteur. 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van BG.legal van toepassing.  http://bg.legal/algemene-voorwaarden/  
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