TARIEVENREGLEMENT
Kasdiran Juristen
1 november 2022

Dit tarievenreglement is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gedaan en aangegaan door
Stichting Kasdiran Juristen als in het handelsregister ingeschreven onder nummer 76969932. Bij strijdigheid
tussen de opdrachtbevestiging en dit tarievenreglement prevaleert de opdrachtbevestiging.

Artikel 1: Honorarium algemeen
Onze werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief van € 135. De tijdseenheid is 6 minuten en wordt
op de specificatie aangeduid als 0,10 uur.
Artikel 2: Honorarium incasso
Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden worden verricht tegen een incassotarief. Van ‘buitengerechtelijk’ is
sprake zolang er niet wordt geprocedeerd. Het incassotarief is een bij wet vastgesteld percentage van het
geïncasseerde bedrag en wordt als volgt bepaald:
• 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom (minimaal € 40)
• 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
Indien uw vordering na onze ingebrekestelling tijdig wordt betaald en de incassokosten niet op de wederpartij
kunnen worden verhaald, bent u een honorarium verschuldigd van 5% over de geïncasseerde hoofdsom met
een minimum van éénmaal het uurtarief. De hoofdsom is het bedrag zonder rente en incassokosten.
Voor gerechtelijke incassowerkzaamheden geldt het uurtarief. Van ‘gerechtelijk’ is sprake indien er wel wordt
geprocedeerd. U bent geen honorarium verschuldigd indien er niets is geïncasseerd (no cure no pay).
Artikel 3: Verschotten
Verschotten worden aan u doorbelast. Ook indien het beoogde resultaat niet wordt bereikt.
Verschotten zijn de onkosten die aan uw zaak zijn verbonden, daaronder begrepen: leges voor uittreksels,
portokosten voor aangetekende stukken, reis- en verblijfskosten voor zittingen en besprekingen buiten
kantoor, explootkosten voor de officiële uitreiking van stukken door de deurwaarder en griffierecht voor de
behandeling van uw zaak door de rechtbank. De reiskosten bedragen € 0,19 per afgelegde kilometer.
Artikel 4: Btw
Het honorarium wordt met 21% btw vermeerderd. Sommige verschotten zijn ook belast. Andere zijn onbelast.
Artikel 5: Kostenverhaal
De juridische kosten worden zo veel mogelijk op de wederpartij verhaald.
Artikel 6: Facturatie
De facturatie geschiedt na afronding van uw zaak dan wel na opzegging of ontbinding van de overeenkomst. De
factuur is gespecificeerd naar: datum, handeling, tijdsbesteding, bedrag en btw.
Artikel 7: Betaling
De betaling vindt plaats door verrekening met namens u ontvangen gelden. Het saldo wordt binnen 3 dagen
aan u overgemaakt. Indien verrekening niet mogelijk is, wordt de factuur – zonder opschorting, korting, aftrek
of verrekening – binnen 30 dagen door u betaald. Moet er worden geprocedeerd, dan wordt voor betaling van
de explootkosten en het griffierecht een voorschot verlangd. De voorschotnota wordt binnen 7 dagen betaald.

