Factsheet incasso
Zoutberg & Zoutberg Advocaten neemt jouw incassowerkzaamheden graag van je over.
Voortvarend, professioneel en efficiënt. Dat bespaart jou tijd. En ergernis.
Wij hebben veel ervaring met het incasseren van openstaande facturen. Je bent daarom voor al
je incassovraagstukken bij ons aan het juiste adres. Als je dat wilt helpen we je preventief met
het opzetten van een effectief debiteurenbeleid. Maar als het nodig is kunnen we ook het
volledige incassotraject voor je verzorgen, zowel in de buitengerechtelijke als in de gerechtelijke
fase.
Of het nu gaat om een enkele vordering of je volledige debiteurenbestand, Zoutberg &
Zoutberg Advocaten helpt je met:
✓ Telefonische en schriftelijke herinneringen.
✓ Het versturen van aanmaningen en sommatiebrieven.
✓ Het in rekening brengen van de (wettelijke) rente en incassokosten.
✓ Het onderhandelen over en vastleggen van betalingsregelingen (ook als je zelf debiteur
bent).
✓ Het leggen van conservatoir of executoriaal beslag.
✓ Een incasso kort geding.
✓ Een bodemprocedure.
✓ Executie na een vonnis.
✓ Een faillissementsaanvraag.

Voordelen van een incasso advocaat
Je kunt met je openstaande factureren uiteraard ook bij een incassobureau of
gerechtsdeurwaarder terecht. Dat lijkt soms voordelig, maar met een incasso advocaat:
✓
✓
✓
✓

beseffen debiteuren dat het echt menens is
ben je verzekerd van de juiste juridische expertise
neem je gegarandeerd een betrouwbare partner in de arm
heb je één aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke fase

Bovendien mag een advocaat verder gaan dan een incassobureau én meer vorderingen
incasseren dan een gerechtsdeurwaarder.

Incassotarieven Zoutberg & Zoutberg
Op advocaten zijn de gedragsregels van de Orde van Advocaten van toepassing. Op grond
daarvan mogen wij niet op basis van no cure no pay werken. Daarom werkt Zoutberg &
Zoutberg Advocaten met een starttarief van € 100,- per incasso. Uiteraard proberen wij
buitengerechtelijke incassokosten en (wettelijke) rente altijd op je debiteur te verhalen.
Buitengerechtelijke fase
Starttarief € 100,-. Vervolgens brengen wij bij een succesvolle incasso een percentage van het
totaal geïncasseerde bedrag in rekening.

Factuurbedrag

Incassokosten in %

Over de eerste € 25.000,-

10%

Over het meerdere tot € 50.000,-

8%

Over het meerdere tot €100.000,-

6%

Over het meerdere

4%

Gerechtelijke fase
Wij starten niet met de gerechtelijke fase voordat wij daarover met jou hebben overlegd en jij
daarvoor je toestemming hebt gegeven. In de gerechtelijke fase is het mogelijk om een
prijsafspraak te maken:
• € 180,- per uur; of
• € 200,- per uur met een maximum.

Incasso binnen het juridisch abonnement van Zoutberg & Zoutberg
Heb je een juridisch abonnement [link naar Hoe wij werken] bij Zoutberg & Zoutberg Advocaten?
Dan betaal je geen starttarief. Als je je incasso bij ons aanmeldt gaan we direct voor je aan de
slag.

