Amstel Incasso
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Toepasselijkheid
Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar
werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige voorwaarden, tenzij anders – uitdrukkelijk en schriftelijk
- overeengekomen is.

Artikel 2 Aanvaarding incasso opdracht
2.1 Amstel Incasso is nimmer verplicht tot aanvaarding van een incasso opdracht. Aanvaarding komt uitsluitend tot
stand, middels een schriftelijke bevestiging door Amstel Incasso, of indien Amstel Incasso is aangevangen met de
uitvoering van de opdracht.
2.2 Amstel Incasso is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment, dat zij zich ten
opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

Artikel 3 Vereisten Vordering
Bij het verstrekken van een (incasso)opdracht aan Amstel Incasso dient minimaal aan de volgende vereisten te
worden voldaan:

a. De vordering mag niet afhankelijk zijn van een nog niet vervulde tegenprestatie.
b. De debiteur dient over een vaste woon- vestigingsplaats te beschikken.
c. De opdrachtgever dient zijn vorderingsrecht te kunnen bewijzen.

Artikel 4 Tarieven
4.1 Amstel Incasso berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals,die in haar tarieven
is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
4.2 Amstel Incasso heeft het recht, de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever
in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking
treft, de opdracht tot incasso intrekt of Amstel Incasso ondanks rappel zonder bericht laat.
4.3 Amstel Incasso is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever
aan haar verschuldigd is.
4.4 Indien de debiteur de vordering in zijn geheel niet betaalt, dan brengt Amstel Incasso haar tarief niet in
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rekening aan de opdrachtgever.
4.5 Indien de debiteur de vordering gedeeltelijk betaalt, dan is Amstel Incasso gerechtigd 50% van haar tarieven
door te velasten aan de opdrachtgever, welk bedrag niet meer zal bedragen, dan het door de debiteur betaalde
bedrag.
4.5 Wanneer de debiteur een vordering geheel betaalt, dan belast Amstel Incasso haar tarief niet door aan de
opdrachtgever.

Artikel 5 Voorschotten
5.1 Amstel Incasso is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als
voorschot ter dekking van de te maken en/of gemaakte kosten.

Artikel 6 Betaling
Betaling dient te geschieden zonder verrekening of korting, uiterlijk binnen 14 dagen, nadat Amstel Incasso haar
declaratie aan haar opdrachtgever heeft verzonden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever tevens een
rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

Artikel 7 Buitengerechtelijke kosten
1 Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met
betaling in verzuim. Blijft betaling na aanmaning uit, dan zal de debiteurenadministratie van Amstel Incasso de
vordering overdragen aan de incassoafdeling. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend
overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Amstel Incasso.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
7.1 Amstel Incasso is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van
opzet of grove schuld.
7.2Amstel Incasso is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op
uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
7.3 De aansprakelijkheid van Amstel Incasso is beperkt tot de aan opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding
voor de uitvoering van desbetreffende opdracht.
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Artikel 9 Klachttermijn
Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of verrichte
werkzaamheden dient de opdrachtgever bezwaren binnen twee maanden na ontvangst van de afrekening van
Amstel Incasso per aangetekend schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen deze termijn aldus
kenbaar gemaakt zijn, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Uitsluitingen
Iedere toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden is
uitgesloten.

Artikel 10 Geschillen
Op de rechtsverhouding tussen Amstel Incasso en haar opdrachtgever is

Nederlands Recht van toepassing. In

alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te
Amsterdam.

Amsterdam januari 2013

Tarieven behorende bij de algemene voorwaarden van Amstel incasso
De grondslag voor de berekening van de tarieven, is het totaal van de door de opdrachtgever ter incasso
overgedragen vordering(en). Amstel Incasso is – zover sprake van doorbelaste kosten (zoals somatiekosten) door
de opdrachtgever aan de debiteur ter incassering van de vordering(en) – nimmer gehouden deze ter incasso te
nemen.
Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.
Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie
ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Alle in deze tarieven genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (per 01 oktober
2012: 21%)
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Buitengerechtelijk

a. Hoogte incassokosten per 01 juli 2012

Het toepasselijke tarief voor de incassokosten ter zake vorderingen, die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn
geworden, is - tenzij anders overeengekomen tussen pp (B-to-B) -gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de
navolgende tabel - :

Hoofdsom

Incassotarief (wettelijk %)

Maximum

Over de eerste € 2.500

15% (minimaal € 40,00)

Over de volgende € 2.500

10%

€ 625,-

Over de volgende € 5.000

5%

€ 875,-

Over de volgende € 190.000

1%

€ 2.775,-

Boven de € 200.000

0,5%

€ 6.775,-

€ 375,-

b. Hoogte incassokosten vóór 01 juli 2012
Het toepasselijke tarief voor de incassokosten ter zake vorderingen, die vóór 01 juli 2012 opeisbaar zijn geworden,
is - tenzij anders overeengekomen tussen pp (B-to-B) -gelijk aan de ‘herziene staffel incassokosten’ uit ‘Rapport
Voorwerk II’ overeenkomstig de navolgende tabel:

Hoofdsom en rente

Tarief in € (excl. BTW)

250

37

500

75

1.250

150

2.500

300

3.750

450

5.000

600

10.000

700

20.000

800

40.000

1.000

100.000

1.500

200.000

2.500

400.000

3.500

1.000.000

4.500

meer

5.500

Gerechtelijk
Het tarief voor de gerechtelijke incasso is gelijk aan het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de
Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom en rente t/m

Salaris in €

Maximaal aantal punten

250

30

3

500

60

4

1.250

100

5

2.500

150

5

3.750

175

5

5.000

200

6

10.000

250

6

20.000

300

7

40.000

400

10

100.000

600

10

200.000

700

geen

400.000

800

geen

1.000.000

1.000

geen

