Tarievenlijst Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso
BASISVERGOEDING:
Aanleggen dossier
€ 35,00
AFWIKKELINGSKOSTEN:
Over betalingen conform art. 6.7 Algemene Voorwaarden
Voor, als tussenpersoon aan te merken, advocaten (forfaitair),
waarbij geen sprake is van een periodieke betaling uit regeling
of ambtshandeling, welke langer dan drie maanden loopt:
- • Over bedragen tot € 10.000,00 :
- • Over het meerdere :
INCASSOPROVISIE:
In dossiers welke zijn aangebracht zonder rechtsgeldige grosse

VERSCHOTTEN:
Administratieve afhandeling verschotten

5%

4%, minimaal € 20,00
2%

- Conform de wettelijke regelingen
- Doch minimaal de op debiteur verhaalbare
kosten
€ 130,00 per uur

HONORARIUM:
Gelijk aan de contractuele, dan wel wettelijke (handels)rente over de te incasseren hoofdsom
AMBTELIJKE EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE WERKZAAMHEDEN:
Tarief 1 t/m 5 ambtelijke werkzaamheden

- inclusief 1 uur uitvoering van de opdracht voor
voorbereiden, concipiëren/redigeren en reistijd
- Tarief 1 t/m 5 € 120,00 per uur extra
- Tarief 4
€ 170,00 per uur extra

1. Verrichten ambtshandeling, indien
- Exploten in drievoud aangeleverd, of zoveel meer als er gedaagden zijn
- Inhoudelijk correct en zonder nietigheden
- Termijn waarbinnen ambtshandeling moet worden verricht vanaf het moment van ontvangst van de opdracht
niet korter dan 8 dagen
- De afstand die moet worden afgelegd vanaf de plaats van de in te schakelen deurwaarder tot de plaats waar
de ambtshandeling moet worden verricht niet meer dan 40 kilometer bedraagt
- De opdracht geen termijn gebonden stukken betreft
- Tarief:
- gelijk aan BTAG,
2. Ambtshandelingen, niet zijnde een opdracht volgens tarief 3, 4 of 5:
- Termijn waarbinnen de ambtshandeling moet worden verricht vanaf het moment van ontvangst van de
opdracht
korter dan 8 dagen
-.De afstand die moet worden afgelegd vanaf de plaats van de in te schakelen deurwaarder tot de plaats waar
de ambtshandeling moet worden verricht bedraagt meer dan 40 kilometer
- Tarief:
- Conform tarief 1, vermeerderd met
- € 100,00
3. Spoedopdrachten, waaronder begrepen:
- Termijn gebonden stukken en/of
- Termijn waarbinnen ambtshandeling moet worden verricht is binnen 2 werkdagen na de dag van ontvangst
van de opdracht
- Tarief:
- gelijk aan 200% BTAG, vermeerderd met
- € 100,00
4. Ambtshandelingen buiten reguliere kantoor/openingstijden van Maximus en/of in het weekeinde
- Tevens bij geen doorgang van de handeling
Tarief: - gelijk aan 200%BTAG, vermeerderd met
- € 150,00
5. Opdrachten, met door opdrachtgever opgeworpen wens tot onverwijlde spoed, anders dan conform punt 3
Tarief: - 2 maal het tarief Conform tarief 3
6. Ambtshandelingen die geen doorgang (kunnen) vinden, terwijl een aanvang met de werkzaamheden ten
behoeven van de ambtshandeling is gestart
Tarief:
- € 50,00, vermeerderd met
- € 120,00 per uur (voorbereiding + reistijd)
Tarievenlijst geldig vanaf 01-08-2018

N.B.: Opdrachten zoals onder punt 3, 4 en 5 beschreven worden enkel uitgevoerd nadat Maximus akkoord heeft
gegeven voor de opdracht.
Voor ambtshandelingen en werkzaamheden die naar het oordeel van Maximus bij exploot dienen plaats te vinden en
waarvoor het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders geen schuldenaarstarief heeft aangewezen,
zal een bedrag worden gerekend dat naar oordeel van Maximus aansluit bij de omschrijving van de desbetreffende
ambtshandelingen of werkzaamheden.
OVERIGE WERKZAAMHEDEN:
Werkzaamheden conform art. 3.8 Algemene Voorwaarden

Deelbetalingen:
Eerste 6 termijnen / deelbetalingen
Volgende termijnen / deelbetalingen

€ 130,00 per uur, doch minimaal het door de
rechter/wet bepaalde tarief

- gratis
- gelijk aan BTAG art. 3a

Kopie- en printkosten, indien exploten niet stempel klaar zijn aangeleverd:
Per pagina
€ 0,15
Dossiers bevattende werkzaamheden conform art. 3.16 en/of 3.17 Algemene Voorwaarden:
- Abonnement
- € 120,00 per jaar
- Exploten
- volgens tarief ambtelijke werkzaamheden
BIJLAGEN:
wettelijke normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bij verzuim na 1 juli
2012.
De staffel
-

Over de eerste
€
2.500,00 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00
Over de volgende €
2.500,00 10%
Over de volgende €
5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Over het meerdere 0,5% tot een maximum van € 6.775,00
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