Reglement tarieven 2018
1. Ambtelijke tarieven
1.1 definitie
Onder ambtelijke tarieven worden verstaan die werkzaamheden, zoals omschreven
in de artikelen 2 en 20 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Hafkamp zal aan haar
opdrachtgevers voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening brengen de
tarieven zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders (Btag), het schuldenaarstarief.
1.2 tarieven ambtshandelingen
De kosten van de meest voorkomende ambtshandelingen zijn conform Btag als volgt,
exclusief b.t.w.:
ambtshandeling

tarief

Dagvaarding
Betekening titel
Overbetekening beslagen
Diverse aanzeggingen
Beslag op periodieke betalingen
Beslag op niet-periodieke betalingen
Beslag roerende zaken
Aanplakking
Executoriale verkoop
Beslag aandelen op naam
Beslag onroerende zaken
Ontruiming onroerende zaken
Faillissementsoproeping
Beslag verhaal alimentatie
Verklaring opheffing beslag o/z
Volgend adres
Poging beslag roerende zaken

81,00
77,95
68,58
64,08
120,84
169,78
106,54
80,15
280,49
231,44
146,40
209,56
64,08
103,20
52,23
24,93
50,20

Afwikkeling enkelvoudig
derdenbeslag per maand

10,32

Afwikkeling twee samenlopende
derdenbeslagen per maand

16,42

Per volgend beslag per maand

6,10
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verhoging na

verhoging

1½ uur

19,77

3 uur
1½ uur

19,77
19,77

3 uur

19,77

1.3 verschotten
De onder 1.2 genoemde kosten worden verhoogd met de door Hafkamp gedane
verschotten, waaronder worden verstaan de kosten, die worden gemaakt voor de
goede verrichting van de betreffende ambtshandeling.
De meest voorkomende zijn de navolgende:
Informatie BRP
Informatie KvK
Informatie DBR

€
€
€

1,57
4,44
1,64

1.4 aanvullende vergoedingen
Daarnaast brengt Hafkamp aan haar opdrachtgevers de navolgende kosten in
rekening in de volgende gevallen:
a) het doen van niet in het Btag vermelde exploten
b) ingetrokken opdracht
c) onjuiste informatie
d) buiten de normale werktijden te verrichten ambtshandelingen
e) spoedopdracht zonder wettelijke of door een rechter bepaalde vervaltermijn
f) arbeidsintensieve ambtshandelingen
g) het doen van constateringen en/of taxaties
a)
Voor het uitbrengen van een niet in het Btag vermeld exploot (bijvoorbeeld een
sommatie - of herstelexploot of betekening van een brief) brengt Hafkamp een
bedrag ad € 75,- in rekening.
b)
In het geval dat een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling (niet zijnde
het uitbrengen van een exploot, bijvoorbeeld het leggen van een beslag op roerende
zaken of het uitvoeren van een ontruiming) wordt ingetrokken (reeds aangevangen
of niet) of om een andere reden niet kan worden voltooid, wordt een uurtarief ad
€ 150,- gehanteerd, onverminderd eventueel verschuldigde verschotten.
c)
In het geval dat een opdracht tot het uitbrengen van een exploot wordt ingetrokken
(terwijl de voorbereiding reeds is aangevangen) of om een andere reden niet kan
worden voltooid, wordt 50 % van het geldende Btag-tarief in rekening gebracht,
evenals eventueel reeds gemaakte kosten.
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d)
Als een ambtshandeling niet uitgevoerd kan worden als gevolg van de door
opdrachtgever aangeleverde onjuiste informatie, wordt 50 % van het betreffende
Btag-tarief in rekening gebracht.
e)
Voor buiten de gebruikelijke kantoortijden (maandag tot en met vrijdag tussen 08.30
uur en 18.00 uur) en in het weekeinde te verrichten ambtshandelingen kunnen de in
rekening te brengen vergoedingen het dubbele van het Btag-tarief bedragen.
f)
Bij spoedopdrachten, waarbij geen sprake is van een wettelijke – of door een rechter
bepaalde vervaltermijn kunnen de in rekening te brengen vergoedingen het dubbele
van het Btag-tarief bedragen.
g)
Indien een ambtshandeling inclusief de daaraan verbonden voorbereidende
werkzaamheden, de benodigde reistijd en het uitwerken van de stukken meer dan
één uur beslag neemt, wordt een uurtarief van € 150,- gehanteerd.
h)
Voor het doen van constateringen en/of taxaties, inclusief de daaraan verbonden
reistijd, geldt een uurtarief van € 150,- met een minimum van € 150,-.
1.5 omzetbelasting
Alle in dit reglement tarieven genoemde bedragen zijn exclusief de daarover
verschuldigde b.t.w.
2. Niet ambtelijke tarieven
2.1 Werkzaamheden
De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer de volgende werkzaamheden:
- het verrichten van incassowerkzaamheden
- het geven van (juridische) adviezen
- het verlenen van rechtskundige bijstand (inclusief het opmaken van processtukken)
- niet-ambtelijke werkzaamheden ter tenuitvoerlegging van executoriale titels
- detachering van incassospecialisten
2.2 Tarieven
Voor rekening van de opdrachtgever zijn de volgende kosten:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

basisvergoeding
incassoprovisie
afwikkelingskosten
juridische dienstverlening
vergoeding bijwonen zitting
proceskosten
kosten voor een huisbezoek
informatiekosten

a)
In alle zaken waarin Hafkamp een dossier aanlegt is een basisvergoeding van € 40,verschuldigd. Indien toepassing van een ander tarief een hoger bedrag oplevert, zal
de basisvergoeding niet in rekening worden gebracht.
b)
Met betrekking tot incassowerkzaamheden zal, behoudens andersluidende
afspraken, een tarief van 15 % over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag met een
minimum van € 40,- worden gehanteerd.
c)
Voor een geslaagde tenuitvoerlegging van een aan Hafkamp ter hand gestelde
executoriale titel worden aan tussenpersonen zoals advocaten, incassobureaus en
gerechtsdeurwaarderskantoren afwikkelingskosten in rekening gebracht.
Hiervoor geldt een tarief van 5 % van het geïncasseerde bedrag na aftrek van de
ambtelijke kosten en verschotten, met een minimum van 40,- en een maximum van
€ 1.500,-. Afwikkelingskosten zijn ook verschuldigd als na het uitbrengen van een
exploot rechtstreeks aan de opdrachtgever of diens cliënt betaald wordt, dan wel
rechtstreeks een betalingsregeling tot stand komt.
Indien betaling rechtstreeks volgt op betekening van de titel en zijn de
werkzaamheden van Hafkamp daartoe beperkt gebleven, bedraagt het maximum
bedrag aan verschuldigde afwikkelingskosten € 250,-.
d)
Voor juridische dienstverlening geldt bij rechtskundige bijstand van een jurist een
uurtarief van € 135,- berekend. Bij inzet van een incassospecialist wordt € 67,50 per
uur in rekening gebracht.
e)
Ingeval een comparitie, enquête of descente bijgewoond wordt, geldt het volgende
tarief:
- € 250,- all-in bij een vordering ≤ € 5.000,- (inclusief incassokosten en rente)
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-

€ 350,- all-in bij een vordering ≥ € 5.000,- doch ≤ € 10.000,- (inclusief
incassokosten en rente)
€ 135,- per uur (reistijd daarbij inbegrepen) bij een vordering ≥ € 10.000,(inclusief incassokosten en rente)

Wordt ter zitting een moratoriumverzoek behandeld, wordt een bedrag ad € 135,- in
rekening gebracht.
f)
Als de verstrekte opdracht bestaat uit het uitbrengen van de dagvaarding en het
waarnemen van de rol wordt per handeling een bedrag van € 10,- met een minimum
van € 40,- in rekening gebracht.
g)
Als de opdrachtgever ervoor kiest om ten behoeve van de verstrekte opdracht
persoonlijk contact te bewerkstelligen door het laten afleggen van een huisbezoek
bedragen de kosten hiervoor € 40,-.
h)
De navolgende informatiekosten kunnen, wanneer van toepassing, in rekening
worden gebracht als ze niet aan de schuldenaar mogen worden belast:
Informatie BRP
Informatie KvK
Informatie kadaster
Informatie RDW
Informatie SVB
Informatie IB
Informatie UWV
Informatie DBR
Informatie Evoi
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€
€
€
€
€
€
€
€
€`

1,57
4,44
4,10
1,47
1,57
1,57
1,61
1,64
2,41

