INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN UW OPDRACHT
Kasdiran Rechtspraktijk verleent juridische hulp in arbeidszaken, huurzaken en incassozaken.
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Daarmee is de
kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd. Onze werkwijze is erop gericht het beoogde
resultaat zo snel mogelijk te bereiken. Met deze beschrijving informeren wij u daarover.
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Intake
Een intakegesprek is gratis. U legt het probleem en het beoogde resultaat aan ons
voor. Wij bestuderen de stukken en informeren u over de haalbaarheid, de werkwijze en de kosten.

Opdrachtbevestiging
Indien u besluit de zaak aan ons in behandeling te geven, ontvangt u een schriftelijke opdrachtbevestiging. Dit
kunt u mondeling of schriftelijk doen. De opdracht kunt u te allen tijde weer intrekken.

Uitvoering
Daarna gaan wij voor u aan de slag. Wij sturen de wederpartij een ingebrekestelling en leggen telefonisch
contact. Daarbij worden verweren met juridische argumenten weerlegd. Zo trachten wij een gerechtelijke
procedure te vermijden. Is deze niet te vermijden, dan starten wij de procedure. Uiteraard alleen met uw
toestemming. Partijen mogen dan schriftelijk hun verhaal doen (dagvaarding en antwoord). Na de schriftelijke
ronde is er een zitting (comparitie). Bij deze zitting vraagt de rechter om nadere inlichtingen en wordt bekeken
of een schikking mogelijk is. In de meeste gevallen wordt na de zitting al vonnis gewezen. Soms volgt er echter
eerst nog een tweede schriftelijke ronde (repliek en dupliek). Met het vonnis in de hand wordt de wederpartij
gedwongen zijn verplichtingen na te komen. Zo nodig door een dwangsom of beslag. In bestuursrechtelijke
zaken ziet de uitvoering er wat anders uit. Daar heeft u te maken met een bezwaarschrift, hoorzitting,
beroepschrift en zitting bij de rechtbank.

Facturatie
Na de afronding van uw opdracht ontvangt u een gespecificeerde factuur. De werkzaamheden worden verricht
tegen het overeengekomen uurtarief. Voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden geldt in plaats daarvan
het wettelijke incassotarief. Dat is een percentage van de hoofdsom. Bij incassozaken bent u het uurtarief en
incassotarief niet verschuldigd, indien uw vordering niet wordt voldaan (no cure no pay). Daarnaast worden
kosten van derden aan u doorbelast.

Betaling
Onze kosten worden zo veel mogelijk op de wederpartij verhaald. Betaling gebeurt dus door verrekening met
de door of namens u ontvangen gelden. Is verrekening niet mogelijk, dan dient de factuur binnen 30 dagen te
worden voldaan. Indien er moet worden geprocedeerd, wordt voor de explootkosten en het griffierecht een
voorschot verlangd. Het voorschot dient binnen 7 dagen te worden voldaan.

INCASSOTARIEF (minimaal € 40 / maximaal € 6.775)
15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom
10% over de volgende € 2.500 van de hoofdsom
5% over de volgende € 5.000 van de hoofdsom
1% over de volgende € 190.000 van de hoofdsom
0,5% over het meerdere
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