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          Incasso Voorwaarden 

Oktober 2008 

 

 

 

OPDRACHT, PROVISIE EN KOSTEN 

 

Nederlandse incassozaken worden door Credit Alliance middels een incasso-opdracht in behandeling 

genomen op basis van no cure no pay.   

 

Voor incassozaken die in behandeling worden genomen worden per zaak dossierkosten in rekening 

gebracht ten bedrage van € 35, -.  

 

Nadat de incasso-opdracht is ontvangen zal de schuldenaar worden gesommeerd om over te gaan 

tot betaling van de hoofdsom (vordering van opdrachtgever) verhoogd met incassokosten van 15% 

(met een minimum van 100 euro) en eventueel rente (1% per maand overschrijding van de 

vervaltermijn van de initiële vordering). 

 

Voor het uitvoeren van de incasso wordt een provisie in rekening gebracht op basis van no cure no 

pay. Dat wil zeggen dat bij opdrachtgever een incassoprovisie in rekening wordt gebracht van 13% 

van de geïncasseerde bedragen, met een minimum van 50 euro. 

 

Bedragen worden geacht te zijn geïncasseerd als zij daadwerkelijk zijn betaald, hetzij op de rekening 

van Credit Alliance, hetzij op de rekening van opdrachtgever, hetzij op de rekening van een aan deze 

twee verbonden of gelieerde partij(en). 

 

Indien betalingen worden ontvangen op de rekening van de opdrachtgever, is de opdrachtgever 

verplicht om Credit Alliance daarvan direct in kennis te stellen. 

 

Indien na sommatie, ingebrekestelling en eventueel aanvullend onderzoek onzerzijds naar de 

financiële positie van de schuldenaar blijkt dat nadere rechtsmaatregelen niet aan te bevelen zijn, 

zullen behalve de dossierkosten , geen incassoprovisie of extra kosten verschuldigd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraaf opdrachtgever 
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INTREKKING DOOR OPDRACHTGEVER 

 

Opdrachtgever is gerechtigd om een incasso in te trekken of niet verder voort te zetten.  

Het gevolg hiervan is echter dat Credit Alliance niet of onvoldoende in staat is om de kosten voor de 

door haar verrichtte werkzaamheden te incasseren. 

Daarom door Credit Alliance  een retainer in rekening worden gebracht indien een incasso door de 

opdrachtgever wordt ingetrokken of niet verder wordt voortgezet. De hoogte van de retainer is 

afhankelijk van het stadium waarin de incasso zicht bevindt op het moment van intrekken en is 

opgebouwd volgens onderstaande staffel.  

De retainer wordt berekend als percentage over de hoofdsom + incassokosten -/- geïncasseerde 

bedragen 

 

Incassostadium: % van de hoofdsom + kosten dat reeds is geïncasseerd retainer % over restant 

0 – 30 % 9 

31 – 40 % 8 

41 – 50 % 7 

51 – 60 % 6 

61 – 70 % 5 

71 – 80 % 4 

81 % of meer 3 

 

De totale incassoprovisie, inclusief retainer, bedraagt minimaal 50 euro. 

 

In het geval dat een incasso dermate moeizaam, bijvoorbeeld indien een vordering (terecht) betwist 

wordt of een debiteur onvoldoende verhaal biedt en Credit Alliance adviseert om de incasso te 

staken is geen retainer verschuldigd.   

    

                                     

OVERIGE KOSTEN 

 

Voor alle incasso’s geldt dat de daarmee samenhangende overige kosten zoals die van de Kamer van 

Koophandel ,verhaalsonderzoek, advocaten, kantongerechten, rechtbanken en dergelijke door de 

opdrachtgever verschuldigd zijn en door Credit Alliance separaat zullen worden doorbelast zonder 

toeslagen. 

Het in rekening te brengen bedrag bedraagt in alle gevallen minimaal de daadwerkelijk gemaakte 

kosten. Deze kosten zullen in eerste instantie, als toevoeging op de vordering, worden verhaald op 

de schuldenaar. 

In procedures met een groter belang, waarbij externe kosten moeten worden gemaakt, zal aan de 

opdrachtgever een voorschot worden gevraagd. De hoogte hiervan zal per afzonderlijke zaak worden 

bepaald naargelang de te verrichten werkzaamheden. 

 

 

Paraaf opdrachtgever 
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OVERIGE BEPALINGEN 

 

Credit Alliance kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ondernomen incassomaatregelen. 

 

Opdrachtgever zal afzien van onderhandelingen of afspraken met schuldenaar gedurende de incasso, 

tenzij in overleg met Credit Alliance. Gemaakte afspraken zullen direct aan Credit Alliance worden 

medegedeeld. 

 

Credit Alliance is te allen tijde gerechtigd om incassozaken niet in behandeling te nemen of te staken, 

bijvoorbeeld indien de vordering wordt betwist of omdat, naar inschatting van Credit Alliance geen 

positief resultaat kan worden verwacht. 

Wordt er door de opdrachtgever toch verdere actie verlangd, dan zullen alle hieruit voortvloeiende 

kosten, bij onverhaalbaarheid, voor rekening van de opdrachtgever zijn. 

 

Indien, na inspanningen van Credit Alliance in het buitengerechtelijke traject, wordt besloten om een 

incasso gerechtelijk voort te zetten blijft Credit Alliance tenminste recht houden op de incassokosten 

zoals die door de rechter worden toegewezen, tenzij anders overeengekomen. 

Bemoeienis van Credit Alliance bij gerechtelijke procedures wordt gefactureerd tegen een uurtarief 

van 125 euro per uur. 

 

Door Credit Alliance geïncasseerde bedragen zullen, na aftrek van kosten en provisie, worden 

uitbetaald aan opdrachtgever. 

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 

Gezien en voor akkoord voorgaande: 

 

Datum: 

 

Naam Bedrijf: 

 

Naam en functie ondertekenaar: 

 

Handtekening: 

 

 

 

paraaf opdrachtgever 

 


