Ambtshandeling
Tarief BTAG - het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders is te vinden op www.zuydgerechtsdeurwaarders.nl
Sommatie-exploot

€ 100,- Aanzegging bij exploot

€ 80,-

Herstelexploot

€ 80,- Betekenen brief of stukken

Stuitingsexploot

€ 80,- Voorbereiden ontruiming / beslag met politie

€ 80,-

Akte van constatering

€ 100,€ 175,- per uur

Spoed
Wij voeren iedere opdracht zo snel mogelijk en altijd binnen 5 werkdagen uit. Opdrachten met een zeer strakke deadline kennen een toeslag. De opdracht is compleet als deze in definitieve
versie, inclusief alle benodigde stukken en bijlagen is ontvangen.
Opdracht compleet uiterlijk 12:30 uur

Opdracht compleet na 12:30 uur

Deadline vandaag

1,5 x BTAG Deadline vandaag

Anders

2 x BTAG

BTAG Deadline morgen

1,5 x BTAG

Anders

BTAG

Buitengewone uren of dagen
We staan altijd voor u klaar, op ieder uur van iedere dag. Opdrachten die buiten onze reguliere kantoortijden moeten worden verricht kennen een toeslag.
Reguliere kantoortijden:

09:00 – 17:00 uur Buiten reguliere kantoortijden

Buitengewone uren:

19:00 – 08:00 uur Buitengewone uren en dagen

Buitengewone dagen

1,5 x BTAG
Uurtarief + BTAG

zaterdag, zondag en explootvrije dagen

Omvangrijke of buitengewone opdrachten
In ons basistarief is één uur of de standaard BTAG-tijd van de gerechtsdeurwaarder inbegrepen. Als de ambtshandeling langer duurt, geldt voor die tijd het uurtarief bovenop het basistarief. Bij
buitengewone opdrachten geldt altijd het uurtarief bovenop het basistarief. Met buitengewone opdrachten bedoelen we bijvoorbeeld gijzeling, beslag op bewijs, schepen en luchtvaartuigen
of pandhoudersbeslagen dan wel beslag tot afgifte.

Internationaal
BTAG + € 80,- per gerekwireerde + verschotten (waaronder bijvoorbeeld koerier, porti en/of vertaling).
Opstellen en indienen verzoekschrift EET

€ 150,-

Aanvragen Europees Betalingsbevel etc.

€ 150,-

Advies, voorbereiding en correctie
Voor overleg en redactie, het corrigeren, completeren of opstellen van stukken en exploten, het geven van juridisch advies bij verzoekschriften, executiegeschillen of beslagstrategieën,
recherchewerk en het coördineren van grootschalige beslagacties door heel Nederland bestaat geen BTAG. Ons uurtarief is in deze gevallen van toepassing waarbij we het eerste kwartier bij
declaratie voor onze rekening nemen.

Verschotten
Verschotten zijn de door Zuyd GDW ten behoeve van de opdracht gemaakte out of pocket kosten zoals kosten voor publicatie, van hulppersonen, porti of koerier, leges en opslag. Verschotten
worden door Zuyd GDW in alle gevallen één op één doorbelast aan de opdrachtgever. Daarenboven hanteren we de volgende tarieven:
Kopieer- en reprokosten

€ 0,10 per pagina

Kopieer- en reprokosten kleur

€ 0,50 per pagina

Onze uurtarieven zijn:
(Toegevoegd) Gerechtsdeurwaarder
Jurist
(Ambtelijke) Ondersteuning

€ 175,00
€ 130,00
€ 80,00

(€ 43,75 per kwartier)
(€ 32,50 per kwartier)
(€ 20,00 per kwartier)

De tarieven zijn exclusief BTW. In een toevoegingszaak kunnen wij enkel BTAG indienen. De overige kosten declareren wij aan de opdrachtgever.

Maatwerk in
Ambtelijke dienstverlening

