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 Incasso Nederland standaard tarievenlijst 

L&T Finance biedt u de volgende voordelen: 

 U kunt uw vordering(en) gratis indienen 

 Wij hanteren No-cure-no-pay in het minnelijke traject 

 De incassokosten worden berekend voor vorderingen tot 1 juli 2012 volgens rapport 

voorwerk II en vanaf 1 juli 2012 volgens de Wet normering buitengerechtelijke  

incassokosten (WIK).  

MEESTAL GEEN KOSTEN   

Wanneer u bij ons een vordering indient en wij incasseren deze vordering volledig voor u, dan brengt 

dit voor u geen kosten met zich mee. De hoofdsom van de vordering en de rente keren wij dan 

geheel aan u uit. De incassokosten komen voor rekening van uw debiteur.  

 

A.  LAATSTE SOMMATIE  

Bij een laatste sommatie sturen wij uw klant een brief op ons briefpapier met uw 

bankrekeningnummer. De debiteur krijgt dan een laatste mogelijkheid om zonder incassokosten te 

betalen. Voor deze dienst brengen wij u € 17,50 administratiekosten in rekening.  

 

 

B.  DEBITEUR BETAALT VORDERING VOLLEDIG – VOOR U GEEN KOSTEN  

Betaalt uw debiteur door onze inspanningen de vordering volledig? De hoofdsom en de rente dragen 

wij dan geheel aan u af. Ons honorarium zijn de incassokosten die de debiteur heeft voldaan. Wij 

brengen u dan geen kosten in rekening.  

Hierbij geven wij u de tarieven voor de debiteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten debiteur volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) 

Over het gedeelte van de 
hoofdsom  

Staffel Max. kosten 
exclusief BTW 

   

Tot en met € 2.500 15% (minimum € 40,-) € 375,- 

Over de volgende € 2.500 10% € 250,- 

Over de volgende € 5.000 5% € 250,- 

Over de volgende € 190.000 1% € 1.900,- 

Over de volgende € 800.000 0,5% € 4.000,- 

Maximale kosten  € 6.755,- 
Voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl      

 

http://www.rechtspraak.nl/
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C.  DEBITEUR BETAALT VOLLEDIG WCK  (TARIEF AANGEPAST)*  

Komt een vordering voort uit een overeenkomst waarop de Wet op het consumentenkrediet (Wck) 

van toepassing is, dan is het L&T Finance niet toegestaan (incasso)kosten bij de debiteur in rekening 

te brengen. In dit geval berekenen wij u een aangepast tarief over het incassoresultaat.  

Aangepaste tarieven Wck met een minimum van € 22,50  

Hoofdsom (t/m) Tarief  

  

€ 15.000 15% 

€ 30.000 13% 

€ 50.000 10% 

€ 100.000 8% 

> € 100.000 6% 

 

 

D.  GEDEELTIJKE BETALING DEBITEUR*  

Uw debiteur betaalt, ondanks onze inspanningen, slechts de hoofdsom of alleen de hoofdsom plus  

rente, dan berekenen wij u een aangepast tarief over het resultaat (zie schema punt C). Hierbij geldt 

een minimum tarief van € 22,50. 

 

 

E.  GEEN ENKELE BETALING DOOR DEBITEUR*  

Ondanks onze inspanningen blijkt de vordering niet verhaalbaar te zijn op uw debiteur. Dan zullen wij 

de vordering onderbouwd afwikkelen. Voor onze inspanningen zullen wij € 22,50 aan 

beëindigingsvergoeding  in rekening brengen.  

Het kan zijn dat u er achter komt dat u de vordering ten onrechte aan ons heeft overgedragen en 

trekt de vordering op eigen initiatief terug. In dit geval zullen wij het aangepaste tarief, zoals 

aangegeven in het schema bij punt C, in rekening brengen.  
 

 

F.  KRUISBETALING BINNEN 24 UUR* 

Een kruisbetaling is een betaling die uw debiteur doet  zeer kort nadat u de vordering aan L&T 

Finance heeft overgedragen. Meldt u dit aan ons binnen 24 uur, dan zullen wij u alleen € 12,50 aan 

administratiekosten in rekening brengen.  

 

 

G.  INTREKKING INCASSO-OPDRACHT* 

Is de termijn voor de kruisbetaling verstreken en u trekt uit eigen beweging of om uw moverende 

redenen de incasso-opdracht in, dan berekenen wij u 15% van de hoofdsom + rente. 
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TARIEVEN JURIDISCHE INCASSO 

Als een vordering niet in het minnelijke traject geïncasseerd kan worden, zullen wij in overleg met u 

een gerechtelijke procedure opstarten voor het kantongerecht of de rechtbank. Het gerechtelijke 

traject start met het uitbrengen van een dagvaarding, waarna een rechtszaak bij de rechtbank 

plaatsvindt. Het gerechtelijke traject eindigt met een vonnis van de rechter. Onze juristen zullen het 

gehele gerechtelijke traject voor uw verzorgen. De proceskosten zijn in beginsel bij een 

(standaard)procedure verhaalbaar op de wederpartij.  

Tarieven Incasso 

- Sommatie exploot door deurwaarder  : € 125,00  ex 21% BTW 

- Betekenen dagvaarding door deurwaarder  : €   76,71  ex 21% BTW 

- Informatiekosten natuurlijke persoon  : €     7,00  ex 21% BTW 

- Informatiekosten onderneming  : €   11,00  ex 21% BTW 

- Opstellen dagvaarding    : € 250,00  ex 21% BTW 

- Griffierecht  rechtbank   : staffel rechtbank zonder BTW 

- Bijwonen comparitie    : € 125,00 per uur  ex 21% BTW 

- Reiskosten      : €     0,35 per km ex 21% BTW 

- Schrijven verweer voor rechtbank*  : €  125,- per uur ex 21% BTW   

- Executie vonnis rechtbank   : ambtelijke tarieven deurwaarder 
* Reistijd valt onder schrijven verweer voor rechtbank 

 

TARIEVEN RECHTSBIJSTAND 

- Basisuurtarief*    : € 125,00  ex 21% BTW 

- Kantoorkosten     : 5% van de hoofdsom ex 21% BTW 

- Reiskosten     : €     0,35 per km ex 21% BTW 
* Reistijd valt onder basisuurtarief 

 

INCASSO ABONNEMENT 

L&T Finance biedt u een incasso abonnement om de juridische incassokosten in de hand te houden.  

Wilt u hierover meer informatie? Neem contact met ons op via 038 - 760 02 60 of vul het 

contactformulier op onze website www.ltfinance.nl in, zodat wij met u contact kunnen opnemen.  

*Eventuele extra kosten die wij in overleg met u hebben gemaakt worden aan u doorberekend. 

 

http://www.ltfinance.nl/

