Tarievenlijst voor invordering - Intrum Justitia
per 1 juni 2014

TOP INCASSO

BASISOVEREENKOMST
Deze overeenkomst biedt u toegang tot de wereldwijde invorderingsdiensten (nationale & internationale) van Intrum
Justitia en dit zolang uw Trends Top XL abonnement loopt. U heeft 24/24u toegang tot het Intrum Web voor de invoer van,
consultatie van en communicatie over de stand van zaken van uw dossiers.
TARIEVEN MINNELIJKE FASE NATIONALE INVORDERING (bedrijven en consumenten)
OUDERDOM1 DOSSIERS ONBEPERKT
NATIONALE & INTERNATIONALE INVORDERING: abonnement € 0
Vorderingen op bedrijven

Vorderingen op consumenten

Nationale dossiers

Nationale dossiers

Online invoer klant

1

€ 20

Online invoer klant

€ 20

Manuele invoer

€ 50

Manuele invoer

€ 50

Commissie

0 %*

Commissie

0 %*

Ouderdom is de termijn die verstreken is vanaf vervaldag van de factuur op de dag dat het dossier door u wordt geregistreerd bij Intrum Justitia. Indien een dossier uit meerdere facturen
van eenzelfde debiteur bestaat, geldt de ouderdom van de oudste factuur voor het volledige dossier.

BIJZONDERE VOORWAARDEN:
1) *De Commissie van 0% bij nationale dossiers is van toepassing indien uw algemene verkoopsvoorwaarden minimaal voorzien in een schadebeding van 18%,
met een minimum van 75 euro, en een conventionele interest van 12% per jaar. Intrum Justitia werkt dan puur voor de kosten en interesten en u krijgt de
geïnde hoofdsom. Indien uw betalingsvoorwaarden hoger liggen dan bovengenoemde voorwaarden, dan zal Intrum Justitia uw betalingsvoorwaarden
toepassen. Intrum Justitia werkt dan opnieuw enkel voor de kosten en interesten en u krijgt de geïnde hoofdsom.
2) Bij nationale vorderingen op bedrijven: Indien uw betalingsvoorwaarden lager liggen dan 18% met een minimum van 75 euro en een conventionele interest
van 12%, of heeft u geen voorwaarden, dan zal Intrum Justitia automatisch een schadebeding toepassen van 18 % met een minimum van 75 euro en een
conventionele interest van 12% per jaar. Intrum Justitia werkt ook hier enkel voor de kosten en interesten en u krijgt de geïnde hoofdsom.
3) Bij nationale vorderingen op consumenten: Indien uw betalingsvoorwaarden lager liggen dan 18% met een minimum van 75 euro en een conventionele
interest van 12%, of heeft u geen voorwaarden, dan werkt Intrum Justitia eenvoudig voor een commissie van 15% op het effectief geïnde totaalbedrag.
4) Indien zonder geldige reden één, meerdere of alle schuldvorderingen van een lopende zaak worden ingetrokken, rechtstreeks met de debiteur een
afbetalingsplan wordt overeengekomen, een minnelijke schikking wordt getroffen dan wel een verdere invorderingsactiviteit door Intrum in de weg wordt
gestaan, dan is een annulatievergoeding verschuldigd die gelijk is aan de vergoeding zoals overeengekomen bij volledige inning van het dossier.
5) Bij stopzetting van uw Trends Top XL abonnement worden de lopende zaken verder behandeld conform deze overeenkomst. U kan evenwel geen nieuwe
dossiers meer overmaken aan dit voordeeltarief.

TARIEVEN SCHULDBEWAKING (bedrijven en consumenten) (optioneel)
Voor schuldbewaking worden nooit kosten in rekening gebracht. Alle ontvangen gelden worden op basis van een 50/50
verdeelsleutel door Intrum Justitia aan de opdrachtgever afgedragen.
TARIEVEN GERECHTELIJKE FASE NATIONALE INVORDERING (bedrijven en consumenten) (optioneel)
- Volledige recuperatie: (conform vonnis) 20% commissie - Gedeeltelijke recuperatie: 20% commissie
- Geen recuperatie bij negatief vonnis: daadwerkelijke kosten
- Geen recuperatie bij positief vonnis: beperkte kosten volgens onderstaande tabel
Te innen bedrag

< € 249.99

€ 250 - € 369.99

€ 370 - € 619.99

€ 620 - € 1239.99

€ 1240 - € 1859.99

€ 1860 - € 2499.99

> € 2500

Maximale kost

€ 383

€ 433

€ 444

€ 525

€ 571

€ 633

€ 808

- Voordat Intrum voorstelt de gerechtelijke fase te starten, doet het een legale screening, waarvan de kosten
€ 35 bedragen.
- De totale kost bestaat uit de gerechtelijke kosten. Deze is dus onderhevig aan lichte wijzigingen.
- In het geval van betwiste vorderingen, wordt de rechtsplegingvergoeding, conform de wetgeving, in tweevoud 		
aangerekend.
TARIEVEN MINNELIJKE FASE INTERNATIONALE INVORDERING (bedrijven en consumenten)
Internationale dossiers
Online invoer klant

€ 50

Manuele invoer

€ 65

Commissie (binnen EU)

19 %

Commissie (buiten EU)

33 %

Voor overige kosten zoals bankkosten per overschrijving
in het buitenland, adresverificatie en toeslag van de lokale
agent worden de daadwerkelijke kosten aangerekend.
Als de debiteur niets betaalt in de minnelijke fase bij
internationale invordering, brengt Intrum Justitia u in geen
geval verdere kosten in rekening.
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TARIEVEN GERECHTELIJKE FASE INTERNATIONALE INVORDERING (bedrijven en consumenten)
Hier zijn de daadwerkelijke kosten van toepassing. Een inschatting van de daadwerkelijke kosten wordt geval per geval
meegedeeld aan het einde van het minnelijk traject. U beslist zelf of u wilt verder gaan met een gerechtelijke procedure.
FISCAAL ATTEST (bij niet-inning of gedeeltelijke inning) (optioneel)						

gratis

NAZICHT ALGEMENE VOORWAARDEN QUA BETALINGSCONDITIES (optioneel)				

gratis

INTRUM WEB INITIATIE WORKSHOP (optioneel)									

gratis

1) Bij tegenstrijdigheid tussen onderhavige bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden van Intrum Justitia hebben de bijzondere voorwaarden
voorrang. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden van Intrum Justitia blijven echter onverminderd van toepassing.
2) Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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