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1.
I.

ALGEMENE BEPALINGEN

VII.

DEFINITES

7.1 Indien binnen de in de aanmaning gestelde termijn geen betaling volgt
of een betalingsregeling met Debiteur overeen wordt gekomen, is Ecasso
bevoegd - met inachtneming van artikel 15.5 van de algemene
voorwaarden - een gerechtelijke incasso op te starten.
7.2 Na vonnis is Ecasso bevoegd executiemaatregelen te treffen.

1.1
ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van Ecasso.
1.2
DEBITEUR
Degene met wie opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten, en uit
hoofde van die overeenkomst gelden verschuldigd is aan opdrachtgever,
dan wel degene die op grond van enige andere rechtsbetrekking gelden
verschuldigd is aan opdrachtgever.
1.3
ECASSO
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ecasso,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67802885.
1.4
OPDRACHT
Elk door Ecasso geaccepteerd verzoek van opdrachtgever tot uitvoering
van werkzaamheden onder toepassing van een gesloten overeenkomst.
1.5
OPDRACHTGEVER
De contractspartij van Ecasso.
1.6
TARIEVENLIJST
Onderhavige tarievenlijst van Ecasso.
1.7
VORDERING
Elk vermogensrechtelijke tegoed dat opdrachtgever heeft op zijn/haar
debiteur, zonder rente en/of additionele kosten.
II.

TOEPASSELIJKHEID & OMZETBELASTING

2.1 Deze tarievenlijst wordt, in de meest recente uitgave, geacht deel uit
te maken van de algemene voorwaarden.
2.2 Alle in deze tarievenlijst genoemde bedragen en tarieven zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief de daarover verschuldigde BTW.

TOEPASSELIJKHEID

5.

VERGOEDING & TARIEVEN BUITENLANDSE INCASSO

VIII.

TOEPASSELIJKHEID

8.1 Er is sprake van een buitenlandse incasso indien de debiteur zijn woonof vestigingsplaats heeft buiten Nederland, de Nederlandse rechter niet
bevoegd is of geen Nederlands recht van toepassing is.
IX.

PROVISIE & BASISVERGOEDING

9.1 De opdracht geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9.2 Opdrachten tot incasso buiten Nederland worden bij zowel volledige
als gedeeltelijke betaling belast met 20% provisie (plus BTW) over het
geïncasseerde.
9.3 Daarnaast wordt in geval van een opdracht tot incasso buiten
Nederland een basisvergoeding gerekend van EUR 25.00,- per opdracht.
9.4 Aan opdrachtgever kan een voorschot in rekening worden gebracht ter
hoogte van de griffie- en deurwaarderskosten.
9.5 Voor overige kosten, zoals het inschakelen van derden, worden de
daadwerkelijke kosten in rekening gebracht, voor zover deze niet op de
debiteur kunnen worden verhaald.
9.6 Voor het overige is het bepaalde in 6.2 tot en met 6.6 van toepassing.
6.

2.

SCHULDBWAKING

STICKERSERVICE
X.

III.

TARIEVEN

TARIEVEN

3.1 De kosten voor een stickervel (10 stickers) bedragen EUR 3,-.
3.
IV.

LAATSTE AANMANING
KOSTEN

10.1 Indien er, na overdracht in schuldbewaking, geheel of gedeeltelijk
wordt betaald aan Ecasso of opdrachtgever, wordt het ontvangen bedrag
gelijkelijk (50/50) tussen Ecasso en opdrachtgever verdeeld.
10.2 Indien niets wordt geïncasseerd en Ecasso overgaat tot beëindiging
van de incasso-opdracht, worden er geen kosten in rekening gebracht.
10.3 In geval Opdrachtgever een vordering uit schuldbewaking terugtrekt,
wordt opdrachtgever belast als ware de vordering geheel betaald.

4.1 De kosten voor de laatste aanmaning bedragen EUR 5,-.
4.2 Indien het versturen van de aanmaning wordt omgezet in een incassoopdracht, komen de in artikel 4.1 genoemde kosten te vervallen.

7.

DERDEN

XI.
4.

VERSCHOTTEN & KOSTEN

VERGOEDINGEN & TARIEVEN BINNENLANDSE INCASSO
11.1 Voor de frequente kosten derden gelden de volgende tarieven:

V.

TOEPASSELIJKHEID

5.1 Incasso-opdrachten waarbij de debiteur zijn vaste woon- of
verblijfplaats heeft binnen Nederland en het Nederlandse recht van
toepassing is, worden op basis van no cure no pay behandeld.
VI.

PROVISIE & KOSTEN

6.1 Bij zowel gedeeltelijke als volledige betaling wordt aan opdrachtgever
een provisie gerekend van 15% (plus BTW) over het geïncasseerde bedrag.
6.2 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het
totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen – zonder kosten en
renten – onverschillig aan wie betaling door debiteur heeft
plaatsgevonden.
6.3 Iedere betaling van debiteur strekt eerst ter voldoening van hetgeen
Ecasso uit hoofde van de opdracht toekomt en daarna op de hoofdsom.
6.4 Indien opdrachtgever de goederen terugneemt, wordt de provisie
berekend over de factuurwaarde van de teruggenomen goederen.
6.5 Indien opdrachtgever een creditfactuur verstrekt of de vorderingen
(gedeeltelijk) kwijtscheldt, wordt de provisie berekend over de
oorspronkelijke vordering en de verschuldigde rente.
6.6 Indien opdrachtgever de opdracht tot incasso intrekt, wordt de
provisie berekend over de totale hoogte van de oorspronkelijke vordering.
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Informatie persoons- of adresgegevens
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XII.

KOSTEN
EUR 6,EUR 12,EUR 18,EUR 6,EUR 25,EUR 50,EUR 120,EUR 55,EUR 20,-

AFWIKKELING & EXECUTIE

12.1 Indien Ecasso met de afwikkeling van een titel is belast, zijn kosten
verschuldigd die Ecasso aan tussenpersonen berekent voor de
werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is
uitgebracht of een (executoriale) titel ter afdoening ter hand is gesteld.
12.2 Deze kosten worden berekend over door Ecasso of opdrachtgever
ontvangen bedragen, dan wel, indien de werkzaamheden bestaan uit het
terughalen van zaken, over de waarde van de teruggehaalde zaken.
12.3 De kosten van de in 12.2 genoemde ontvangsten bedragen 5%.
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Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en rechtsbetrekkingen waarbij Ecasso diensten levert zijn de door haar gehanteerde algemene
voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, die op verzoek kosteloos worden toegezonden, zijn te raadplegen op www.ecasso.nl

