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1.

Opdrachtgevers

1.1. GGN en de aan haar verbonden gerechtsdeurwaarders verrichten de werkzaamheden op verzoek en/of in
opdracht van opdrachtgevers die zich via www.ggn.nl/online-incasso voor het online aanleveren van
vorderingen ter incasso hebben aangemeld en door GGN zijn geaccepteerd. Opdrachten van particulieren,
advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en/of rechtskundig adviseurs neemt GGN niet op basis
van deze tarieven in behandeling.
1.2. Het aanleveren van volgende incasso-opdrachten en betalingsmutaties na aanmelding verloopt via de
beveiligde website MijnGGN.
1.3. De tarieven in dit reglement en de kostenmaximum gelden voor opdrachtgevers met maximaal 500
incasso-opdrachten. Als het aantal hoger is maakt GGN aparte contractafspraken met de opdrachtgever.

2.

Tarieven niet-ambtelijke rechtspraktijk

2.1. Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk
De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:
a. de incassowerkzaamheden;
b. het geven van adviezen;
c. het verlenen van rechtskundige bijstand;
d. het voeren van procedures;
e. het aanbrengen van dagvaardingen/procesinleidingen;
f. het optreden als rolgemachtigde;
g. het indienen van rekesten en het behandelen daarvan, het compareren ter terechtzitting, alsmede alle
andere daarmede verband houdend werkzaamheden;
h. de afwikkeling van ter tenuitvoerlegging door rechtzoekenden of hun vertegenwoordigers
overhandigde executoriale titels, waaronder begrepen het innen van de daaruit voortvloeiende gelden
voor de executant.
2.2. Basisvergoeding
2.2.1. In alle zaken waarin GGN een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar administratie
verwerkt, is aan haar een basisvergoeding van € 25,00 verschuldigd.
2.2.2. In zaken waarin GGN de vordering (gedeeltelijk) heeft geïncasseerd en de incassoprovisie (2.3.2)
hoger is dan de basisvergoeding, brengt GGN de basisvergoeding niet in rekening.
2.2.3. In zaken waarin de debiteur de vordering betaalt voor de uiterlijke betaaldatum in de WIK-brief/14
dagenbrief, betaalt de opdrachtgever € 5,00 voor het versturen van de WIK-brief en niet de
basisvergoeding.
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2.3. Tarieven minnelijke incassowerkzaamheden en juridische ondersteuning:
2.3.1. Onder minnelijke incassowerkzaamheden verstaat GGN de werkzaamheden om betaling te
verkrijgen van vorderingen.
2.3.2. a) GGN berekent voor de incassowerkzaamheden het tarief volgens het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten over het geïncasseerde bedrag. Een overzicht van dit tarief staat
op www.rechtspraak.nl (Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK)). Daarnaast betaalt u de
kosten van eventuele verschotten. GGN probeert de incassokosten en verschotten op de debiteur
te verhalen.
b) De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door
debiteur betaalde hoofdsommen en rentes, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden.
c) Voor juridische ondersteuning en/of incassowerkzaamheden die niet vallen binnen de standaard
incassowerkzaamheden (bijvoorbeeld uitgebreide advies- of onderzoekswerkzaamheden) is de
opdrachtgever aan GGN verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor deze
werkzaamheden te bepalen bedrag; uitgaande van een uurtarief bij zaken met een belang tot
€ 5.000,00 van € 121,79 en voor zaken met een belang boven € 5.000,00 van € 157,60.
2.4. Tarieven voeren procedures:
2.4.1. Onder het voeren van de procedure verstaat GGN de niet ambtelijke (administratieve)
werkzaamheden voor het oproepen voor en het voeren van de procedure bij de rechtbank.
2.4.2. GGN brengt hiervoor salaris gemachtigde in rekening conform de staffel op www.rechtspraak.nl
(salarissen in rolzaken). Daarnaast rekent GGN 50% van één punt salaris gemachtigde aan nasalaris.
GGN probeert het toegewezen salaris gemachtigde en nasalaris op de debiteur te verhalen.
2.4.3. Voor juridische ondersteuning bij proceswerkzaamheden is de opdrachtgever aan GGN de door
deze gemaakte verschotten verschuldigd en een voor deze werkzaamheden te bepalen bedrag,
uitgaande van een uurtarief bij zaken met een belang tot € 5.000,00 van € 121,79 en voor zaken
met een belang boven € 5.000,00 van € 157,60.
2.5. Overige tarieven:
a. Informatie BRP, SVB, IB en UWV € 1,71
b. Standaard informatie Handelsregister € 4,51
c. Informatie Kadaster € 4,60
d. Informatie kenteken (RDW) € 1,61
e. Informatie inkomstenbron (UWV polis) € 1,88
f. Informatie inkomstenbron (E-voi) € 2,57
g. Raadpleging Digitaal Beslagregister (DBR) € 1,76
h. Inlogcode KEI € 1,88
i. Basis verhaalsinformatie € 188,50
GGN probeert deze kosten op de debiteur te verhalen

3.

Ambtelijke tarieven

3.1. Ambtelijke rechtspraktijk
3.1.1. Onder ambtelijke werkzaamheden verstaat GGN de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 2
van de Gerechtsdeurwaarderwet van 26 januari 2001, in werking getreden op 15 juli 2001.
3.1.2. GGN zal aan haar opdrachtgevers voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden in rekening
brengen de tarieven zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders (Btag; zie www.ggn.nl bij voorwaarden en tarieven). GGN probeert deze
kosten op de debiteur te verhalen.
3.1.3. Als GGN na schriftelijke aankondiging vooraf geen executoriaal beslag kan leggen op aanwezige
roerende zaken omdat:
 deze roerende zaken onvoldoende economische waarde hebben,
 deze roerende zaken niet het eigendom van de debiteur zijn, (bijvoorbeeld doordat de debiteur
is inwonend of dat het alleen een postadres is voor de debiteur),
 de debiteur niet op het adres woont,
 of de woning geheel leeg en verlaten is;
dan brengt GGN 50% van het Btag-tarief voor het proces-verbaal van beslag op roerende zaken in
rekening, exclusief eventuele verschotten.
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Als GGN na een aangekondigde executoriale verkoop van roerende zaken deze roerende zaken niet
kan verkopen omdat deze niet op de aangekondigde dag en tijdstip ter plekke aanwezig zijn, dan
brengt GGN 50 % van het Btag-tarief voor het proces-verbaal van executoriale verkoop van
roerende zaken in rekening, exclusief eventuele verschotten.
3.2. Aanvulling ambtelijke werkzaamheden
3.2.1. Voor het verrichten van de volgende, niet in het Btag vermelde, werkzaamheden brengt GGN in
rekening:
 voor het doen van een sommatie/stuitings-exploot € 93,22;
 voor het doen van een herstelexploot € 93,22;
 voor het doen van een wisselprotest € 178,02;
 voor het exploot houdende getuigenoproeping € 93,22;
 voor het doen van het exploot van verzet tegen faillietverklaring € 93,22;
 voor het doen van exploot van oproep tot bijwoning van descente € 93,22;
 voor het invullen van de formulieren als verzendende instantie € 26,59;
 voor een proces-verbaal van constatering een uurtarief van € 143,18;
 voor het voorbereiden van en het doen van een faillissementsaanvraag of het voorbereiden van
en het leggen van conservatoir beslag brengen wij de juridische uren in rekening, naast de van
toepassing zijnde explootkosten conform het Btag.
3.2.2. Voor een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling in de proces inleidende dan wel
executoriale fase, die op verzoek van de opdrachtgever wordt ingetrokken of een ambtshandeling
die tijdens de uitvoering op diens verzoek wordt gestaakt of geschorst, geldt een uurtarief van
€ 128,92 exclusief verschotten.
3.2.3. Voor een ambtshandeling in de proces inleidende dan wel executoriale fase die niet kan worden
afgerond wegens omstandigheden die hun oorzaak vinden in het feit dat de opdrachtgever GGN
van onjuiste c.q. verouderde informatie voorziet, zal 50% van het tarief zoals omschreven in het
Btag in rekening worden gebracht, onverminderd de eventuele verschotten.
3.2.4. Indien de ambtshandeling, dan wel de voorbereiding of nazorg daarvan, langer duurt dan de in het
Btag vermelde tijdsduur, dan is de opdrachtgever aanvullend verschuldigd op het schuldenaar
tarief voor ieder kwartier of gedeelte daarvan een toeslag van € 32,22 voor de beslag leggende
deurwaarder en voor ieder van de daarbij ingeschakelde medewerkers een toeslag van € 21,55
voor ieder kwartier of gedeelte daarvan.

4.

Afwikkeling van de kosten
4.1.1. Als de volledige vordering inclusief rente en verhaalbare kosten door debiteur betaald wordt, dan
verrekent GGN deze ontvangsten met de verschotten en de kosten conform dit reglement. In de
meeste gevallen betekent dit dat er geen verdere kosten in rekening gebracht worden, met
uitzondering van eventuele bijzondere, niet verhaalbare of niet toegewezen kosten.
Eventuele rente over de buitengerechtelijke incassokosten en/of over de geliquideerde
proceskosten in de ontvangsten komt GGN toe.
4.1.2. In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan GGN de door deze
gemaakte verschotten en een bedrag voor verrichte werkzaamheden verschuldigd conform de
tarieven van dit reglement. Voor het salaris gemachtigde en het nasalaris (zie 2.4.2) en de
verhaalbare ambtelijke kosten (zie 3.1 Btag) geldt het overeengekomen kostenmaximum van
€ 250,00.
4.1.3. In alle gevallen waarin de vordering gedeeltelijk wordt geïncasseerd, geldt dat de ontvangen
bedragen in eerste instantie in mindering strekken op de kosten van door GGN verrichte
werkzaamheden (boven het overeengekomen kostenmaximum). Het surplus dat na aftrek van
deze kosten, de overige gemaakte verschotten en de verschuldigde incassoprovisie (2.3.2) resteert,
komt aan opdrachtgever toe. Voor het salaris gemachtigde en het nasalaris (zie 2.4.2.) en de
verhaalbare ambtelijke kosten (zie 3.1 Btag) geldt het overeengekomen kostenmaximum van
€ 250,00.
4.1.4. Het onder punt 4.1.2 en 4.1.3 genoemde kostenmaximum geldt niet voor:
o Vorderingen die eerder aan andere partijen ter incasso zijn aangeboden;
o Vorderingen waarover al is geprocedeerd;

GGN Mastering Credit B.V. Versie januari 2020 ©

o Vorderingen die geen betrekking hebben op geleverde goederen of diensten (zoals
schadevergoeding, teveel uitgekeerd loon);
o Vorderingen die betrekking hebben op huurpenningen voortkomend uit een nog lopende
huurovereenkomst (lopende huur);
o Vorderingen voortkomend uit (verstrekking van) krediet;
o Internationale incassozaken;
o Arbeidsrechtelijke- en transportzaken.
Een en ander is geheel ter beoordeling van GGN.
4.1.5. Als de vordering wordt betwist, worden de daadwerkelijk gewerkte juridische uren in rekening
gebracht. Deze kosten vallen niet onder het genoemde kostenmaximum en worden als
aanvullende kosten in rekening gebracht. De beoordeling of een vordering betwist wordt, is
volledig aan GGN.
4.1.6. Indien GGN gedurende de behandeling van een vordering kennis neemt van feiten of
omstandigheden op grond waarvan het overeengekomen kostenmaximum niet meer van
toepassing is, informeert zij opdrachtgever hierover. Vanaf dat moment brengt GGN alle kosten in
rekening conform de tarieven in dit reglement.

5.

Tarief Schuldbewaking (SBW)
5.1.1. GGN berekent de opdrachtgever in de SBW-zaken geen kosten als niets is geïncasseerd.
5.1.2. Als er wel iets geïncasseerd is, berekent GGN het netto incassoresultaat van de SBW-zaak. Dit
bestaat uit de ontvangen gelden, minus de door GGN gemaakte kosten (voor ambtelijke en nietambtelijke werkzaamheden en/of de kosten van ingeschakelde derden, evenals betaalde
verschotten). Van dit netto incassoresultaat ontvangt de opdrachtgever 50% en GGN de overige
50%.

6.

Algemeen

6.1. Omzetbelasting
6.1.1. Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde btw.
6.2. Indexering
6.2.1. Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. De
indexering is niet van toepassing op de hiervoor vermelde percentages, maar alleen op de
genoemde bedragen/tarieven.
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