Tarievenlijst behorend bij de algemene voorwaarden van Hartemink
Gerechtsdeurwaarderspraktijk
Alle tarieven worden nog verhoogd met eventueel gevallen verschotten.
Ambtelijke werkzaamheden
Voor het verrichten van Ambtshandelingen brengen wij de kosten conform het geldende Bestuit
Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders ( BtaG ) in rekening. Voor conservatoire
ambtshandelingen worden de kosten van hun executoriale variant in rekening gebracht, tenzij
daarvoor een eigen BtaG tarief geldt.
Voor ambtshandelingen die om wat voor reden geen doorgang kunnen vinden, houden wij ons
het recht voor 50 % van geldende BtaG in rekening te brengen. Indien wij (on)aangekondigd
beslag op Roerende Zaken proberen te leggen, en ons de toegang tot het pand word geweigerd,
brengen wij hiervoor kosten in rekening. Als naar deze ( vergeefse ) poging, de opdracht bij ons
wordt teruggetrokken, zullen wij alsnog in rekening brengen 50 % van een beslag op roerende
zaken.
Bij spoedopdrachten worden er geen opslagen gerekend tenzij van te voren overeengekomen.
Herstelexploten: hetzelfde tarief als geldt voor een dagvaarding.
Incasso opdracht
Voor incasso opdrachten brengen wij geen kosten in rekening indien de vordering geheel ( aldus
hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten ) wordt voldaan. Indien alleen de hoofdsom wordt
voldaan en of de opdracht ter incasso zal worden ingetrokken, houden wij ons het recht voor
50% van de in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten door te belasten.
Executie opdracht
Bij executie opdrachten brengen wij in rekening:
- Dossierkosten € 37,00
- 5 % afwikkelingsprovisie over het geïncasseerde, indien niets wordt geïncasseerd brengen
wij beheerkosten á € 37,00 in rekening
- BtaG over de uitgebrachte exploten
Rol opdracht
Bij rolopdrachten brengen wij in rekening:
- Dossierkosten € 37,00
- Beheerkosten ( rolwaarneming ) € 37,00
- BtaG over de uitgebrachte exploten
Voor extra handelingen zoals comparitie van partijen, het maken van aktes en dergelijke
verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.
Losse opdracht
Voor losse opdrachten geld het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders als
basis. Voor bijzondere handelingen of wanneer wij als coördinerende partij moeten optreden
kunnen wij beheerkosten á €37,00 in rekening brengen.
Reële executie
Afgifte, bewijsbeslag:
- Uurtarief met een minimum van het tarief BtaG
- Voorbereidingskosten
Lijfsdwang :
- Uurtarief met een minimum van het tarief BtaG
- Afwikkelingsprovisie (uitsluitend indien betaling volgt)
- Dossierkosten
- Voorbereidingskosten
Ontruiming:
- Uurtarief met een minimum van het tarief BtaG
- 5 % afwikkelingsprovisie (uitsluitend indien betaling volgt)
- Dossierkosten
- Voorbereidingskosten

Verhaalsexecutie
Beslagen op roerende zaken, zonder politie en slotenmaker:
- het geldende BtaG tarief ( tenzij anders overeengekomen )
Scheepsbeslag, luchtvaartuigenbeslag, beslagen 474 ev Rv, beslagen op roerende zaken met
politie en slotenmaker:
- Uurtarief met een minimum van het tarief Btag
- Voorbereidingskosten
Executoriale verkopen:
- Uurtarief met een minimum van het tarief Btag
- 5 % Afwikkelingsprovisie (uitsluitend indien betaling volgt)
- Beheerkosten (uitsluitend indien tussen 2 of meer schuldeisers verdeeld moet worden)
- Dossierkosten
Overige exploten en processen verbaal brengen wij gewoon het geldende BtaG in rekening.
Diversen
Incasso stickers:
20 stickers per stickervel, € 7,00 per stickervel ( minimum afname 5 stickervellen ).
Kopieerkosten:
A4- zwart/wit
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Tussentijdse afdrachten:
Indien wij na aftrek van onze toekomende gelden een bedrag boven de € 500,00 namens u in
beheer hebben, zullen wij dit aan u overmaken.
Uurtarief:
€ 100,00 in eenheden van 6 minuten, evenwel minimaal € 50,00 per declaratie en minimaal gelijk
aan het salaris gemachtigde/procureur indien geprocedeerd wordt.
€ 150,00 indien deze werkzaamheden door een (toegevoegd kandidaat) gerechtsdeurwaarder
dienen te worden verricht.
Standaardprovisies
Afwikkelingsprovisie:
5 % van het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 37,00
Incassosprovisie:
5 % van het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 37,00
Standaardkosten
Beheerkosten
Dossierkosten
Voorbereidingskosten
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Bijzondere, buitenambtelijke werkzaamheden
Verhaalsrapportage met huisbezoek particulier:
€ 37,00 vermeerderd met verschotten
Verhaalsrapportage met huisbezoek ondernemer:
€ 74,00 vermeerderd met verschotten
Sommatie exploot:
€ 100,00 vermeerderd met verschotten
Sommatie-exploot met verhaalsrapportage:
€ 125,00 vermeerderd met verschotten
Proces-verbaal van constatering:
uurtarief

