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Beste relatie, 

 

Vanaf 1 juli 2012 treedt de nieuwe Wet Incassokosten in werking. Met deze wet, 

waarmee het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast, wordt onder andere de maximale 

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd. In deze nieuwsbrief willen 

wij u graag informeren over de gevolgen van deze wet. 

 

Consumenten 

Indien uw klanten consumenten zijn, wordt de hoogte van de maximale vergoeding van 

de buitengerechtelijke incassokosten voortaan wettelijk vastgesteld. U mag hier niet van 

afwijken. 

 

Verplichte aanmaning 

Een consument moet eerst worden aangemaand voordat incassokosten in rekening 

mogen worden gebracht. Hierbij moet een termijn van 14 dagen worden geboden.  

De aanmaning moet worden verstuurd na het verstrijken van de betalingstermijn van de 

factuur, waarbij hij wordt gewaarschuwd voor de incassokosten. Bij de aanmaning moet 

het bedrag dat als vergoeding voor de incassokosten in rekening wordt gebracht, al 

worden vermeld. De bewijslast van de ontvangst van de aanmaning ligt bij de schuldeiser! 

 

Berekening vergoeding 

De berekening van de incassokosten zal op de volgende wijze plaatsvinden: 

 

- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van 

de vordering;  

- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 

van de vordering;  

- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 

van de vordering;  

- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 

van de vordering; 

- 0,5% over het meerdere vanaf € 200.000 tot maximaal € 1.000.000 

 

De vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt ten minste € 40,00 en 

maximaal € 6.775,00.  

 

Voor uw gemak hebben wij de berekenwijze opgenomen in een app, 

welke u kunt benaderen via www.incassostaffel.nl of scan de QR code 

met uw telefoon. 
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Business to business 

Indien uw klanten enkel bedrijven zijn, verandert er in principe niets. U kunt dan nog 

steeds redelijke en billijke kosten voor het incasseren in rekening brengen, voor zover u 

dat door middel van een contract of algemene voorwaarden met de zakelijke klant 

duidelijk heeft afgesproken. Voor het geval u echter niets met uw klant bent 

overeengekomen over de hoogte van incassokosten in contract of algemene voorwaarden 

of dit is niet duidelijk genoeg, zal de nieuwe wettelijke regeling gelden.  

 

Doorlopende overeenkomsten 

Indien u meerdere vorderingen heeft welke voortvloeien uit één overeenkomst, mag u 

incassokosten per achterstallige termijn in rekening brengen. Bijvoorbeeld als verhuurder 

kunt u, als uw huurder in verzuim is en de vordering opeisbaar is, al aanvangen met het 

incassotraject. Hierbij mag u de incassokosten berekenen per termijn, mits hier direct bij 

het ontstaan van de achterstand voor werd aangemaand met aanzegging van de kosten. 

Indien u voor twee termijnen tegelijk aanmaant, worden de kosten berekend over beide 

bedragen samen. 

 

Geen andere kosten! 

Er mogen geen kosten zoals administratiekosten of boetes naast de incassokosten in 

rekening worden gebracht. 

 

Samengevat 

De belangrijkste wijzigingen door de invoering van de wet incassokosten zijn dus voor u: 

 

• Een vaste staffel aan incassokosten bij levering aan consumenten, alle andere 

kosten, zoals administratiekosten, zijn niet meer toegestaan; 

• Incassokosten zijn verschuldigd vanaf 14 dagen nadat een enkele aanmaning is 

verzonden waarin de hoogte van deze kosten al wordt genoemd;  

• Bij vorderingen business to business kunnen partijen onderling wel hogere 

incassokosten overeenkomen, regelt u niets dan is ook de wet incassokosten van 

toepassing; 

• Indien u per achterstallige vordering aanmaant, mag u de incassokosten 

berekenen per termijn, mits hier direct bij verzuim voor werd aangemaand met 

aanzegging van de kosten; 

• Wanneer u voor meerdere vorderingen op dezelfde consument in een keer 

aanmaant, moet u voor de berekening van de incassokosten de verschillende 

hoofdsommen bij elkaar optellen; 

 

Wat kan dit concreet voor uw creditmanagement betekenen? 

Uiteraard is dit een moment van herijking van uw incassoprocedures. Alle ondernemingen 

in Nederland die zaken en diensten aan consumenten leveren, zullen zich klaar moeten 

maken voor de aanstaande veranderingen. Deze zijn van dwingend recht en dus verplicht! 

Denk bijvoorbeeld aan het volgende :  

 



Tempelman - de Niet 
Pur Sang

Enige aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gerechtsdeurwaarderskantoor Tiel B.V. wordt uitgekeerd.

Gerechtelijk Logistiek Centrum
Incasso Centrale

Algemene voorwaarden onder
nr. 11025947 KvK te Tiel

Gerechtsdeurwaarders:
M. de Niet

Mw. W. van Unen
J.S. Belgers

Kandidaat deurwaarders
onder toevoeging

en juristen:
A. A. A. van Driel
P. W. J. van Hest

P. Weij
Mw. L. Grul

Mw. mr. I. M. S. van Hest
mr. J.A.W. van Beuningen

Alle correspondentie naar:
Postbus 6026
4000 HA Tiel

Kantooradres:
Stephensonstraat 2

4004 JA Tiel
Bezoek op afspraak

Telefoon: 0344 - 63 60 00
Telefax: 0344 - 61 53 28

www.tempelman-deniet.nl
info@tempelman-deniet.nl

www.digideur.nl

Betalingen overmaken naar:
Deutsche Bank: 43.31.23.370

Swift-adres: ABNANL2A
IBAN: NL56 ABNA 04331.23.370

ING: 1415380
BTW nr NL 8017.26.694.B.01

K.v.K. Tiel 11025947

Tempelman - de Niet
is de handelsnaam van
Gerechtsdeurwaarders-

kantoor Tiel B.V

*

*
*

Gerechtsdeurwaarders

  

- Na het standaard aanmaningstraject waarbij de nieuwe wijze van aanmaning 

wordt ingebouwd, geeft u de factuur voor incasso uit handen aan Tempelman – 

de Niet Gerechtsdeurwaarders Pur Sang. Zorg er hierbij voor dat alle benodigde 

stappen gedocumenteerd bij de vordering worden aangeleverd. 

 

- U gaat zelf ‘hardere’ actie ondernemen tijdens uw aanmaningstraject omdat u zelf 

de incassokosten in rekening kunt brengen. U incasseert bij een succesvol traject 

dan zelf de incassokosten. Uiteraard betekent dit dat u de extra 

incassohandelingen dan ook zelf doet en hierdoor extra (personeels)kosten heeft. 

 

- U kiest voor meer gemak en zekerheid door de zaken sneller uit handen te geven 

aan Tempelman – de Niet Gerechtsdeurwaarders Pur Sang. Dit kan eventueel al 

vóór het uitvoeren van het aanmaningstraject. Onze medewerkers verzorgen dan 

het gehele traject, van factuur, de nieuwe wijze van aanmaning, dagvaarding, 

gerechtelijke procedure en zo nodig de tenuitvoerlegging van gerechtelijke titels. 

 

Business to business en algemene voorwaarden 

U kunt als leverancier aan zakelijke afnemers bij ons kosteloos laten controleren of uw 

algemene voorwaarden “wet incassokosten” proof zijn. Als deze voorwaarden aanpassing 

nodig hebben, dan kunnen wij dit voor u doen tegen een zeer aantrekkelijk tarief.  

 

Deze relatief kleine investering kan in de toekomst veel tijd en geld besparen.  

 

U kunt uw voorwaarden mailen naar info@tempelman-deniet.nl of via Digitalejurist.nl door 

de voorwaarden te mailen naar mr.g.poorter@digitalejurist.nl, telkens onder vermelding van: 

mijn voorwaarden/wet incassokosten. Wij zullen hier dan snel actie op ondernemen. 

 

Meer informatie ? 

Wilt u meer weten over deze nieuwe wetgeving en de mogelijkheden die Tempelman - de 

Niet Gerechtsdeurwaarders Pur Sang u kan bieden, neem vrijblijvend contact met ons op. 


