
 

 

Tarievenlijst 

 

A. Algemeen 

 

(Definities) 

 

1. Onder Financieel Beheer Groep B.V. wordt verstaan de 

rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 67894372 en al haar 
geregistreerde handelsnamen, te weten: FBG 

Debiteurenbeheer, FBG Incasso en FBG Huur & Vastgoed. 

Waar Financieel Beheer Groep B.V. vermeld staat kan 

tevens deze groepen bedoeld worden.  

 

2. Onder niet-ambtelijke werkzaamheden verstaat 

Financieel Beheer Groep B.V. onder andere: de 

werkzaamheden van de debiteurenadministratie tot en 

met de  incassowerkzaamheden in de ruimste zin des 

woords, het geven van adviezen, het verlenen van 
rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het 

opstellen en aanbrengen van dagvaardingen, het 

waarnemen van rolzitting bij de rechtbank, kamer voor 

kantonzaken en alle daarmede verband houdende 

werkzaamheden.  

 

3. Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan 

rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen. 

 
4. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de 

schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane 

andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit 

handen gegeven vordering. 

 

5. Onder kosten worden verstaan: niet ambtelijke-, 

afwikkelings- en kantoorkosten. 

 

 

B. Tarieven 
 

(Van factuur tot en met vonnis) 

 

FBG Debiteurenbeheer  

1.1 In de fase van debiteurenbeheer wordt er € 15,00 per 

actie bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een actie 

kan een brief zijn, bezoek van de debiteur of een 

telefoongesprek. In deze fase worden geen kosten in 

rekening gebracht bij de debiteur. Deze wordt slechts 
vriendelijk verzocht om de vordering te betalen.  

 

1.2 Indien er geen afspraken zijn gemaakt over het 

verloop van het dossier, worden er standaard drie brieven 

verstuurd na zending van de factuur en een belpoging 

verricht. Indien er een e-mailadres bekend is van de 

debiteur worden de brieven (ook) ge-e-maild. 

 

1.3 De eerste brief van FBG Debiteurenbeheer kan de 

factuur zijn of de opvolgende brief na uw laatste actie. De 
laatste brief in deze fase betreft de 14-dagenbrief (pré-

incasso). Hierin wordt de debiteur voor de laatste maal in 

de gelegenheid gesteld om de vordering te voldoen zonder 

incassokosten. 

 

1.4 Indien de vordering in deze fase wordt voldaan, 

ontvangt de opdrachtgever de hoofdsom minus de kosten 

van de acties. Bij non-betaling ontvangt de opdrachtgever 

een tussentijdse nota en zal er na ontvangst van het 
notabedrag een aanmaning met incassokosten verstuurd 

worden naar de debiteur. Hiermee is de incassofase van 

FBG Incasso gestart. 

 

 

FBG Incasso  

2.1 De incassokosten worden verhaald op de debiteur. 

Indien de debiteur de vordering volledig voldoet, ontvangt 

de opdrachtgever de hoofdsom minus eventuele kosten 
van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.  

 

2.2 De afwikkelingskosten bedragen de incassokosten van 

de desbetreffende zaak, vermeerderd met eventuele 

kosten. De afwikkelingskosten worden berekend indien 

niet de volledige vordering is voldaan. 

 

 

2.3 Voor intensieve zaakbehandeling kan een honorarium 

van € 70,00 per uur worden doorbelast. Het honorarium 

kan niet worden verhaald op de debiteur. Voordat het 

honorarium wordt berekend, zal eerst overleg 

plaatsvinden. 

 

2.4 Indien de debiteur de vordering -ondanks sommaties- 

niet betaalt, kan het dossier gesloten worden of de 
procesfase in gang gezet worden. Dit laatste gaat gepaard 

met een kostenvoorschot, welke zal dienen ter dekking 

van de gemaakte kosten. Voor de werkzaamheden in de 

procesfase wordt eveneens honorarium van € 70,00 per 

uur berekend. Deze kosten kunnen niet worden doorbelast 

aan de debiteur.  

 

2.5 Voor de navolgende werkzaamheden wordt er 

honorarium berekend: juridisch advies, opstellen van de 

dagvaarding, conclusies en aktes. Voorbereiden en 
bijwonen van comparities, enquêtes, descentes of een 

mondelinge toelichting. 

 

2.6 Voor deze juridische werkzaamheden is Financieel 

Beheer Groep B.V. gerechtigd bureau- & dossierkosten te 

rekenen voor vergoeding van kantoorkosten, zoals 

bijvoorbeeld kopieer- en portokosten. Dit wordt altijd op 

voorhand besproken. 

 
2.7 In vonnissen toegewezen bedragen inzake salaris 

gemachtigde zijn bestemd als (gedeeltelijke) vergoeding 

voor door Financieel Beheer Groep B.V. verrichte 

juridische werkzaamheden en komen als zodanig ten 

gunste van Financieel Beheer Groep B.V.  

 

2.8 Bij een schikking tijdens de procedure zal 100% van 

het gebruikelijke volgens het liquidatietarief verschuldigde 

gemachtigdensalaris worden berekend, dit te berekenen 

over het bedrag aan oorspronkelijk gevorderde hoofdsom 
van toepassing, tenzij op voorhand anders is afgesproken. 

 

2.9 De nakosten worden berekend op basis van het 

geldende liquidatietarief en deze bedragen nooit meer dan 

de helft van het geliquideerde salaris. Hierbij wordt erop 

gewezen dat het maximumbedrag aan nakosten € 199,00 

bedraagt. 

 

2.10 Indien de na de uitspraak verrichte werkzaamheden 
uitsluitend door Financieel Beheer Groep B.V. zijn verricht, 

komen de nakosten integraal toe aan Financieel Beheer 

Groep B.V. 

 

 

FBG Huur & Vastgoed 

3.1 De maandelijkse huurfactuur wordt voor € 15,00 per 

maand verstuurd. Indien de huur niet tijdig binnen is, zal 

de huurder worden aangeschreven via FBG 

Debiteurenbeheer en indien nodig vervolgens via FBG 
Incasso.  

 

3.2 Bij ingediende huurdossiers met vorderingen anders 

dan geldvorderingen wordt er honorarium berekend van 

€ 70,00 per uur. Deze kosten kunnen niet worden 

doorbelast aan de debiteur. 

 

 

C. Omzetbelasting 
 

1. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn 

exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. 

 

2. De btw over de incassokosten worden niet bij de 

debiteur in rekening gebracht indien de opdrachtgever 

btw-plichtig is. Deze wordt bij een geslaagde incasso 

opdracht achteraf met de opdrachtgever verrekend. 

Aangezien de opdrachtgever deze btw kunt terugvorderen, 
vormt dit verder geen kostenpost. 

 

 

Deze tarievenlijst is onderdeel van de algemene 

voorwaarden van Financieel Beheer Groep B.V. en 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

67894372.  


