RIJKEN GERECHTSDEURWAARDERS
TARIEVEN / AMBTSHANDELINGEN
Exploten worden gedaan tegen BTAG Tarief, te vinden op www.rijkendeurwaarders.nl/incasso/executiefase.
Voorts rekenen we aan opdrachtgever voor overige- en aanvullende diensten als volgt:
Sommatie-exploot

€ 100,00

Herstelexploot

€ 100,00

Stuitingsexploot

€ 75,00

Betekenen brief of stukken

€ 150,00

Voorbereiden ontruiming

€ 75,00

Akte van constatering

uurtarief

Bureau– en dossierkosten

€ 40,00

Incassokosten conform Wet Incasso Kosten met minimum van

€ 40,00

Afwikkelkosten 5% over betaalde bedragen minus kosten met een maximum van

€ 400,00

Wij voeren iedere opdracht zo snel mogelijk en binnen 5 werkdagen uit. Voor spoedopdrachten geldt:
opdracht binnen voor 12.00 uur:
zelfde dag
1,5 x BTAG
volgende dag
€ 25,00 + BTAG
zelf inplannen
BTAG

opdracht binnen na 12.00 uur:
zelfde dag
uurtarief + BTAG
volgende dag
€ 50,00 + BTAG
zelf inplannen
BTAG

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar. Voor opdrachten buiten de reguliere kantooruren geldt onderstaand tarief:
Buiten reguliere kantoortijden op doordeweekse dagen

uurtarief + BTAG

Buitengewone dagen

€ 200,00 per uur + BTAG

Reguliere kantooruren zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.
Buitengewone dagen zijn het weekend en explootvrije/algemeen erkende feestdagen.
Voor het corrigeren, completeren of opstellen van stukken, het geven van juridisch advies bij verzoekschriften,
executiegeschillen of beslag strategieën, recherchewerk en het coördineren van grootschalige landelijke beslagacties door het land, geldt onderstaand uurtarief, echter: het eerste kwartier wordt niet in rekening gebracht en is service van Rijken Gerechtsdeurwaarders!
Verschotten zijn nodig voor het uitvoeren van de opdracht (waaronder porti- & informatiekosten, collegae, hulppersonen, opslag, etc) en worden doorbelast aan opdrachtgever. Indien een opdracht per mail/ fax wordt aangeleverd
belasten wij aan opdrachtgever € 0,05 per afgedrukte pagina zwart/wit en € 1,00 per afgedrukte pagina in kleur.
Onze uurtarieven zijn:
(toegevoegd)Gerechtsdeurwaarder
Jurist
(ambtelijke) ondersteuning

€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw. Van het vorenstaande kan worden
afgeweken, wanneer dit door ons schriftelijk is bevestigd.
Spoedlijn 073-6918182 (gehele dag)
Ambtelijke opdrachten info@rijkendeurwaarders.nl
Postbus 282, 5201AG ‘s-Hertogenbosch ~ Oranje Nassaulaan 1, 5211 AR ‘s-Hertogenbosch

