REGLEMENT TARIEVEN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR KARREMAN B.V.
Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
1. Tarieven voor niet-ambtelijke werkzaamheden
1.1 Basisvergoeding
1.1.1 In geval de opdrachtgever een (rechts)persoon betreft, die handelt in het
kader van beroep of bedrijf, dan is de opdrachtgever geen basisvergoeding
verschuldigd ter zake van het aanleggen en de verwerking van de gegevens
in de administratie (no-cure-no-pay).
1.1.2 In alle overige zaken waarin Karreman naar aanleiding van de door de
opdrachtgever verstrekte opdracht een dossier aanlegt en de gegevens in
haar administratie verwerkt, is door de opdrachtgever aan Karreman een
basisvergoeding verschuldigd van € 40,00, behoudens de verdeelzaken als
bedoeld in 478 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede
zogenoemde losse zaken of indien uitdrukkelijk overeengekomen.

1.4.3 V
 oor de niet-ambtelijke (juridische) werkzaamheden wordt een tarief
berekend van € 125,00 per uur. Voor administratieve werkzaamheden, zoals
het organiseren van een ontruiming en een executieverkoop, wordt een
uurtarief berekend van € 75,00 per uur dit met een minimum van € 50,00 per
aangevangen opdracht.

1.2 Verschotten
1.2.1 D
 e verschotten die Karreman gedurende de uitvoering van de opdracht
aan derden dient te voldoen, worden met een opslag (naast de in dit
reglement genoemde tarieven voor de behandeling) doorberekend aan
de opdrachtgever. 1.2.2 Deze kosten zullen worden verhaald op de
schuldenaar voor zover dit mogelijk is en wettelijk is toegestaan.

2.1 Als uitgangspunt zal voor een ambtshandeling een bedrag in rekening worden
gebracht dat gelijk is aan het schuldenaarstarief ingevolge het bepaalde in
het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stbl.2001,
nr. 325) als bedoeld in art. 240 en 434a van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
2.2 Indien een ambtshandeling naar beoordeling van Karreman meer
werkzaamheden dan gebruikelijk met zich meebrengt, heeft Karreman het
recht om af te wijken van de in art. 2.1 genoemde tarieven en kan door
Karreman voor ambtelijke werkzaamheden een tarief van € 150,00 per uur in
rekening worden gebracht, dit onder saldering van de kosten als bedoeld in
artikel 2.1.
2.3 In die gevallen waarin het Besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders (Stbl.2001, nr. 325) als bedoeld in art. 240 en 434a
Rv. niet voorziet in een schuldenaarstarief voor ambtshandelingen die geen
doorgang (kunnen) vinden, terwijl ter plaatse ter uitvoering is aangetreden,
is Karreman tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd de helft van het
bedrag, vastgesteld in het desbetreffende onderdeel van art. 2 Besluit tarieven
ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stbl.2001, nr. 325) als bedoeld
in art. 240 en 434a Rv., aan de opdrachtgever in rekening te brengen met
een minimum van € 45,00, verhoogd met € 150,00 per uur dat de uitvoering
ter plaatse heeft geduurd, zomede vermeerderd met de daarvoor gedane
verschotten.
2.5 Indien ambtshandelingen in het kader van incasso worden verricht in
samenhang met een opdracht in het minnelijk traject, het processueel traject
en/of het executietraject, wordt het tarief berekend conform art. 2.1., tenzij
naar het oordeel van Karreman bijzondere omstandigheden aanleiding geven
daarvan af te wijken. In dat geval zal Karreman hieromtrent tevoren nader
overleg plegen en aan opdrachtgever een prijsopgave verstrekken. In elk
geval is Karreman bevoegd om ambtshandelingen als bedoeld in dit artikel
door derden te doen verrichten.
2.6 Indien Karreman optreedt als verzendende instantie als bedoeld in EGverordening 1348/2000 wordt voor werkzaamheden, niet vallende onder
de ambtshandelingen waarvoor een schuldenaarstarief is vastgesteld, een
bedrag in rekening gebracht van € 100,00. Deze werkzaamheden omvatten
onder meer het invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren en
het telefonisch en schriftelijk overleg. Indien deze werkzaamheden meer tijd
vergen dan één uur, zal voor ieder uur na het eerste uur een bedrag van €
25,00 extra worden berekend.
2.7 V
 oor het betekenen van een exploot niet zijnde een ambtshandeling
(bijvoorbeeld: sommatie exploot/exploot ter betekening van een brief en/of
andere stukken) geldt in een losse zaak een tarief van € 100,00 per exploot.
Indien deze werkzaamheden in het kader van incasso worden verricht in
samenhang met een opdracht in het minnelijk traject, het processueel traject
en/of het executietraject, dan wordt het gereduceerde tarief gehanteerd van
€ 60,00 per exploot.
2.8 V
 oor het opmaken van een proces-verbaal van constatering en de daarbij
behorende werkzaamheden, reistijd inbegrepen, geldt een tarief van € 150,00
per uur met een minimum van € 150,00.

1.3 Minnelijk en processueel traject
1.3.1 D
 e incassokosten (de kosten voor het innen van de vordering in en
buiten rechte alsmede de administratieve verwerking en afwikkeling) zijn
in beginsel gelijk aan de kosten conform het “Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten”, waarvan hieronder een overzicht wordt
gegeven:
Hoogte van de vordering

Incassopercentage

Over de eerste € 2.500,00
Over de volgende € 2.500,00 (tot
€ 5.000,00)
Over de volgende € 5.000,00 (tot
€ 10.000,00)
Over de volgende € 190.000,00 (tot
€ 200.000,00)
over het meerdere

15%*
10%
5%
1%
0,5%**

* minimaal € 40,00
** maximaal € 6.775,00
1.3.2 D
 e incassokosten worden berekend over het geïncasseerde bedrag en
zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien de vordering (gedeeltelijk)
door of namens debiteur wordt betaald of er sprake is van een situatie als
vermeld in de algemene voorwaarden onder B5.
1.3.3 In voormeld overzicht staan de tarieven vermeld vanaf 2013, exclusief
eventuele toekomstige indexering. Karreman is gerechtigd bij de berekening
van de incassokosten uit te gaan van de voormelde bedragen vermeerderd
met een eventuele indexering.
1.3.4 Indien door de opdrachtgever met de schuldenaar een afwijkend
incassotarief is overeengekomen ofwel een ander incassotarief van
toepassing is, dan geldt dit afwijkende tarief met een minimum aan
incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
1.3.5 V
 oor meerwerk buiten het standaard incassotraject (zie B.1 van de
algemene voorwaarden van Karreman) en voor werkzaamheden die
uitgevoerd worden tijdens het processueel traject, wordt het tarief van €
125,00 per uur berekend.
1.4 Executietraject
Voor het executietraject worden voor de volgende werkzaamheden de
onderstaande tarieven gehanteerd, onverminderd de kosten overeenkomstig
artikel 2 van dit reglement.
1.1.1 executie in opdracht van professionele tussenpersonen
Hiervoor geldt een gefixeerd tarief van 5% over het geïncasseerde bedrag
na aftrek van de ambtelijke kosten en verschotten e.e.a. met een minimum
en maximum conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten”;
1.1.2 executie van titels al dan niet in rechtstreekse opdracht van
schuldeiser ontvangen (niet-professionele tussenpersonen)
Dit tarief is in beginsel gelijk aan de kosten conform het “Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten”, zie hiervoor punt 1.3, te berekenen
over het geïncasseerde bedrag na aftrek van de ambtelijke kosten en
verschotten;

1.4.4 Indien door Karreman na-salaris wordt geïncasseerd in de zin van artikel
237 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dan komt dit
na-salaris toe aan Karreman.
2 Tarieven voor (ambtelijke) werkzaamheden

2 Tarieven voor mediation
Mediation wordt als afzonderlijke dienst alsmede tezamen met de incassoen deurwaardersdiensten door Karreman aangeboden. Het tarief hiervan is
afhankelijk van de af te nemen diensten en voorts de soort zaak. Uitgangspunt is
een uurtarief van € 150,00.

