
Voor een 
schuldenvrije 
maatschappij

Tarieven

De belangrijkste tarieven leggen we je graag even uit. In het incasso traject zijn deze afhankelijk van de betaling van jouw 
debiteur, daarin zijn 4 mogelijkheden:

1.  Volledige betaling van de hoofdsom door middel van WIK-brief 
  Per 1 juli 2012 is het versturen van een WIK-brief  aan debiteuren die consument zijn wettelijk verplicht. Deze brief 

geeft jouw debiteur een laatste mogelijkheid om de vordering binnen een vastgestelde termijn zonder extra kosten 
te betalen. Wanneer de WIK-brief niet (correct) is verstuurd dan versturen wij deze alsnog. Betaalt jouw debiteur 
binnen deze termijn volledig, dan mogen er geen kosten bij jouw debiteur in rekening worden gebracht. Op dat 
moment brengen wij 15% met een minimum van € 40,00 bij jou in rekening. 

2.  Volledige betaling van de hoofdsom inclusief incassokosten
  In dit geval betaal je ons niets. De kosten worden dan volledig voldaan door je debiteur en wij dragen het volledig 

geïncasseerde bedrag aan je af. 

3.  Gedeeltelijke betaling van de hoofdsom
  Dan rekenen wij provisie over het geïncasseerde bedrag (zie onderstaande tabel). De gedeeltelijke betaling  

van jouw vordering wordt dan direct aan je afgedragen, minus onze provisie. 

4.  Geen betaling
 Je betaalt dan de basisvergoeding. Eventuele externe kosten worden ook aan jou doorbelast. 

 Tabel:

 *Bij provisie wordt uitgegaan van een minimum ter hoogte van de basisvergoeding

  Let op: De bedragen c.q. de provisie zijn exclusief externe kosten die we moeten maken. Hieronder vallen o.a.  
kosten voor informatieaanvraag Basisregistratie Personen,  Kamer van Koophandel, Kadaster, Notaris, etc.  
Deze kosten worden in de basis bij de debiteur in rekening gebracht met uitzondering van de kosten voor  
Toezicht- en Tuchtrecht.

 Algemene voorwaarden
  Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders B.V.,  

van toepassing. Je kunt onze algemene voorwaarden en tarieven vinden op onze website:  
www.janssen-janssen.nl/voorwaarden-en-tarieven

  Opdrachtgever  
Hoofdsom Hoofdsom Basisvergoeding Provisie*
groter dan  kleiner dan bij geen betaling bij betaling

€ -   €        250,00 €    40,00 € 40,00
€        250,00  €        500,00  €    52,50 15%
€        500,00  €    1.000,00 €     77,50 15%
€    1.000,00 €    2.500,00 € 105,00 15%
€    2.500,00  €    5.000,00 € 130,00 15%
€    5.000,00  € 10.000,00 € 160,00 15%
€ 10.000,00  € 25.000,00 € 210,00  15%
€ 25.000,00 € 50.000,00 € 260,00 15%
€ 50.000,00   € 520,00 15%


