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ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN 

van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Lith B.V., 

handelend onder de naam Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso, 

gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.  
 

 
OMSCHRIJVING VAN DE AMBTELIJKE RECHTSPRAKTIJK. 

 

Het uitbrengen van dagvaardingen en het doen van exploten, de tenuitvoerlegging van 

vonnissen en andere executoriale titels en al die werkzaamheden die bij de wet expliciet zijn 

opgedragen aan gerechtsdeurwaarders.  

 

TARIEF: voor rekening van opdrachtgever komen de kosten, zoals die bij de wet zijn 

vastgesteld in het zogenaamde schuldenaarstarief en voorzover die kosten niet ten laste van 

debiteur kunnen worden gebracht, c.q.niet kunnen worden geïncasseerd. 

 

 

Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk 

 

1.   De niet ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer: 

      

     de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige          

    bijstand, het voeren van procedures enz.  

  

      het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften , het     

behandelen van 

    deze zaken en het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede   

    verband houdende werkzaamheden, en de afwikkeling van de executoriale titels. 

 

2. Opdrachtgevers 

 

De werkzaamheden worden door de opdrachtnemer verricht op verzoek en/ of in 

opdracht voor: 

 

 Tussenpersonen, waaronder worden verstaan advocaten, procureurs en     

Gerechtsdeurwaarders. 

  

mailto:mail@vanlithincasso.nl


 

 
E.A.P van Lith, gerechtsdeurwaarder en G.W. van Lith, oud gerechtsdeurwaarder 

B.W.J. van Eersel en W.L. van Erp, toegevoegd gerechtsdeurwaarders 

L.B.M. Sliphorst, kandidaat gerechtsdeurwaarders 

              Postbus 393, 5600 AJ Eindhoven, Mauritsstraat 16, 5616 AA Eindhoven, telefoon 040-2438733, fax 040-2438571 

www.vanlithincasso.nl - Email: mail@vanlithincasso.nl, BTW nr. NL803793972.B01 
IBAN NL43 INGB 0001348322, IBAN NL42 ABNA 052.71.98.684,  

kantooruren: 8.30 – 17.00 uur 

 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene voorwaarden van Deurwaarderskantoor Van Lith B.V., 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 
 

 

 

 Adviseurs, waaronder worden verstaan opdrachtgevers, die zijn rechtskundig 

adviseur, houder van een incassobureau, of bedrijven of instellingen met een eigen 

juridische afdeling. 

 

 

3. TARIEVEN TUSSENPERSONEN: 

 

 Aan de opdrachtnemer is verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1.2: 

 

3.1. BASISVERGOEDING:  

       

      In alle zaken, van welke aard ook, zal een basisvergoeding verschuldigd  zijn 

door de opdrachtgever volgens de volgende tabel, indien die kosten, volgens de   

wettelijke tarieven, niet ten laste van debiteur kunnen worden gebracht. 

 

Belang  tot     Euro 500,-                                        basisvergoeding              Euro 25,- 

            Belang van    Euro 500,-   tot Euro 2500,-            basisvergoeding              Euro 45,- 

Belang van    Euro 2500,- tot Euro 5000,-            basisvergoeding              Euro 65,- 

Belang van    Euro 5000,- tot Euro 12.000            basisvergoeding             Euro 100,- 

Belang van    Euro 12.000,- tot 50.000,-               basisvergoeding              Euro 200,- 

Belang van    Euro 50.000,- en hoger                    basisvergoeding              Euro 300,- 

 

Belang onbepaald                                                  basisvergoeding              Euro 35,- 

Belang: kosteloze zaken                                        basisvergoeding              Euro 35,- 

 

Alles exclusief gedane verschotten, zoals legeskosten terzake informatie Bevolkings- 

register en of uittreksels Handelsregister en eventuele kosten van verhaalsinformaties. 

 

 De basisvergoeding is echter niet verschuldigd zodra afwikkelingskosten  

 verschuldigd zijn en het bedrag van de afwikkelingskosten het bedrag van de 

 basisvergoeding te boven gaat. 

 

3.2 ROLWAARNEMING: 

 

3.3 in zaken bij verstek (geen  tegenspraak) of bij afdoening voor de  eerst dienende 

zittingsdag: de helft van het gemachtigde- salaris met een   maximum van Euro 85,-. 
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3.4 in zaken op tegenspraak, een/derde van het gemachtigde -salaris, met een 

      maximum van Euro 190,00, respectievelijk Euro 8,00 voor iedere rolwaarneming en 

      het daarbij behorende rolbericht, vermeerderd met  Euro 90,00,  

      (zonder tijdsduur),  voor elke verrichting terzake van het voorbereiden  

      en bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor, een bezichtiging 

      ter plaatse, een mondelinge toelichting en een verhoor op vraagpunten. 

      alsmede: 

 

a.  forfaitaire portokosten ad Euro 1,00 per rolbericht;  

b. faxkosten ten aanzien van ontvangen faxbericht per pagina A-4 

formaat en het fotokopiëren van zodanig gefaxte pagina A-4 formaat tezamen voor   Euro 

1,00 per ontvangen pagina A-4, ongeacht in hoeveel exemplaren het ontvangen   

faxbericht (brief , rapport of conclusie) voor een goede en optimale rolbediening dient 

te worden vermenigvuldigd. 

 

 

3.5 Indien uit een vonnis of beschikking is af te leiden of op andere wijze blijkt, dat bij de  

vaststelling van het gemachtigde –salaris rekening is gehouden met de boven de 

hoofdsom gevorderde buitengerechtelijke kosten of anderszins, zal opdrachtnemer 

gerechtigd zijn in rekening te brengen de helft, respectievelijk een/derde van het 

normaal over de kale hoofdsom toe te schatten gemachtigde –salaris, op basis van het 

kantongerechtliquidatie –tarief. 

 

 

3.6 Indien opdrachtnemer tevens met de afwikkeling van de hieruit voortvloeiende 

executoriale titels is belast, zijn aan hem bovendien verschuldigd  de afwikkelings- 

kosten als hierna vermeld. 

 

 

3.7 Onder de afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten, welke opdrachtnemer 

ingevolge dit tarief aan de tussenpersonen berekent voor zijn werkzaamheden ter 

afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is 

ingediend danwel een executoriale titel aan hem ter afdoening ter hand is gesteld. 

 

 

3.8 De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het door de  

opdrachtnemer ontvangen bedrag onder aftrek van alle andere aan hem verschuldigde 

kosten. 
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3.9 De afwikkelingskosten bedragen: 

  

 tot   Euro 317,65 Euro 12,35 tot Euro 3857,13 Euro 152,72 

 tot   Euro 363,02 Euro 14,02 tot Euro 4084,02 Euro 162,00 

 tot   Euro 408,40 Euro 15,70 tot Euro 4310,91 Euro 170,98 

 tot   Euro 453,78 Euro 17,38 tot Euro 4537,80 Euro 179,97 

 tot   Euro 567,22 Euro 22,44 tot Euro 4764,69 Euro 188,68 

 tot   Euro 680,67 Euro 27,48 tot Euro 4991,58 Euro 196,31 

 tot   Euro 794,12 Euro 31,40 tot Euro 5218,47 Euro 206,65  

 tot   Euro 907,56 Euro 36,46 tot Euro 5445,36 Euro 215,64 

 tot   Euro1134,45 Euro 45,01 tot Euro 5672,25 Euro 224,62 

 tot   Euro1361,34 Euro 54,39 tot Euro 5899,14  Euro 233,61 

 tot   Euro1588,23 Euro 63,35 tot Euro 6126,03 Euro 242,59 

 tot   Euro1815,12 Euro 72,31 tot Euro 6352,92 Euro 251,58 

 tot   Euro2042,01 Euro 81,27 tot Euro 6579,81 Euro 260,56 

 tot   Euro2268,90 Euro 90,26 tot Euro 6806,70 Euro 269,55 

 tot   Euro 2495,79 Euro 99,24  

 tot   Euro 2722,68 Euro 108,23  

 tot   Euro 2949,57 Euro 117,20  

 tot   Euro 3176,46 Euro 126,13 

 tot   Euro 3403,35 Euro 135,14 

 tot   Euro 3630,24 Euro 144,10 

 

en daarboven 3% van het meerdere.            

  

 

4 Tarieven adviseurs 

  

4.1 Aan de opdrachtnemer is verschuldigd voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs,   

mits dezen 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 

tussenpersonen’ in artikel 3.1 t/m 3 juncto artikel 1.2 bepaalde. 

 

4.2 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de  

     door de debiteur betaalde hoofdsommen en rente. De artikelen 5.3 tot en met 5.7 zijn  

     van overeenkomstige toepassing. 
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4.3 In onderling overleg met opdrachtgever is het mogelijk om bij meerdere opdrachten 

      af te wijken van het voor adviseurs vastgestelde tarief (art. 4.1), en om aan een       

      daarvoor in aanmerking komende adviseur het voor ‘tussenpersonen’ vastgesteld 

      tarief (art. 3.1 t/m 7) in rekening te brengen. 

 

5 Tarieven overige opdrachtgevers 

 

5.1 Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen  

       betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen. 

 

5.2 Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken,  

geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door 

opdrachtnemer tenminste éénmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot het 

betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling 

gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de 

opdrachtgever, rechtsmaatregelen opgenomen. In het algemeen zal bij exploot tot 

betaling worden gesommeerd indien de vordering betreft een belang van Euro 

12000,00 of een hoger bedrag. De kosten van zo’n sommatie komen voor rekening 

van de opdrachtgever. en bedragen minimaal  €.90,00. 

 

5.3  De incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor  

       rekening en risico van de opdrachtgever. 

 

 

5.4  De opdrachtnemer heeft recht het hem toekomende, overeenkomstig de bij dit tarief 

vastgestelde tarieven, ook aan de opdrachtgever  in rekening te brengen over het    

      bedrag van de hem ter incasso gegeven vordering, indien de opdrachtgever buiten de                   

      opdrachtnemer om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, de opdracht tot 

      incasso intrekt of opdrachtnemer, ondanks ingebrekestelling, zonder bericht laat . 

            

 

5.5 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de  

      opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen  

      gegeven vordering.  

 

5.6 Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever     

       betaalde bedragen.     
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5.7  Aan de opdrachtgever zal  worden berekend voor werkzaamheden  

      terzake van incassowerkzaamheden:  

 

5.8.1  tot Euro 2500,00 15% van het geïncasseerde bedrag 

 

5.8.2.Over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, eventueel vermeerderd, zulks   

         ter  beoordeling van opdrachtnemer, met administratiekosten tot ten hoogste 5 % van 

         het geïncasseerde bedrag,. een en ander met doorberekening van de door hem voor  

         zijn opdrachtgevers uitgelegde verschotten. De berekening van de hiervoor vermelde  

         incassokosten vindt slechts plaats indien die kosten niet ten laste van debiteur  

         kunnen worden gebracht, b.v. omdat de vordering daartoe door de rechter is  

         afgewezen, danwel slechts ten dele is toegewezen. Tevens komen ten laste van  

         opdrachtgever de informatiekosten bij het Handelsregister en informaties G.B.A. en  

         eventuele kosten van verhaalsinformaties. 

 

5.8.3 De grondslag voor de berekening van de incassokosten is het totaal van de door de  

         debiteur betaalde hoofdsom en renten,nadat de vordering ter incasso uit handen is  

         gegeven. 

 

5.8.4 In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan de  

         opdrachtnemer verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor hun 

         werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag. 

 

5.8.5 Voor werkzaamheden en /of  kosten, welke niet vallen, binnen het kader van de 

         normale incasso werkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven 

         van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand 

         enz.) is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd de door deze gemaakte 

         verschotten en een naar billijkheid vast te stellen salaris, welk thans bedraagt  

         Euro 145,00. per uur. 

 

     5.8.6 Tussentijdse afdrachten aan de opdrachtgever van de geïncasseerde bedragen, 

              zullen periodiek geschieden, nadat de kosten zijn voldaan. 

  

     5.8.7 Voor rekening van opdrachtgever komen die kosten van executie die volgens de wet 

              niet ten laste van debiteur mogen worden gebracht., b,v, vergeefse beslagpogingen. 
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5.8.8 De opdrachtgever dient bij al zijn opdrachten kenbaar te maken of hij de b.t.w.  

              conform de wet op de Omzetbelasting kan verrekenen.     

 

6 Voorschotten 

 

6.1  De opdrachtnemer is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door de      

opdrachtnemer te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de kosten. 

        

7 Omzetbelasting  

 

7.1 Alle in deze voorwaarden en tarieven genoemde bedragen zijn exclusief de daarover 

verschuldigde omzetbelasting.  

 

8 Betaling 

 

8.1  Voldoening van al hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, dient te geschieden binnen  

       één maand, nadat opdrachtnemer zijn declaraties aan zijn opdrachtgever toegezonden 

       heeft,  bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rente vergoeding verschuldigd wordt                   

       van 1 % per maand vanaf de vervaldatum. 

 

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd tot verrekening van de door hem ten behoeve van     

      opdrachtgever geïncasseerde gelden, met ten laste van opdrachtgever openstaande  

      declaraties. 

  

8.3. Indien opdrachtnemer genoodzaakt zou worden zijn vordering op een voormalige               

       opdrachtgever ter incasso uit handen te geven dan zullen die kosten worden berekend 

       conform de artikelen  5.8.1 t/m 5.8.2. 

 

 

Deze  voorwaarden en tarieven zijn laatst aangepast en gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven in december 2005 en treden  in werking met 

ingang van 1 januari 2006.  

 

De in deze voorwaarden genoemde bedragen en tarieven worden ieder jaar per 1 januari 

aangepast conform de formule als omschreven in artikel 14Btag, voor het eerst op 1 januari 

2007. 
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