(Aanvullende) Tarievenlijst Ambtshandelingen

Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders
Ambtshandelingen worden doorbelast het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en is te vinden op
www.zuydgroep.nl. In een toevoegingszaak kan Zuyd Groep enkel BTAG indienen. De overige kosten komen voor rekening van cliënt.

Bijzondere tarieven en spoedeisendheid
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
Deadline vandaag
1,5 x BTAG
Anders
BTAG

Opdracht compleet na 12:30 uur
Deadline vandaag
2 x 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 uren:
Buitengewone uren:
Buitengewone dagen:

07:00 – 20:00 uur
Buitengewone uren en dagen
20:00 – 07:00 uur
Buiten reguliere kantoortijden
zaterdag, zondag en explootvrije dagen

1,5 x BTAG
Uurtarief + BTAG

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.

Internationale betekening als verzendende instantie
BTAG + € 62,50 per gerekwireerde + verschotten (waaronder bijvoorbeeld koerier, porti en/of vertaling).
Opstellen en indienen verzoekschrift EET
Aanvragen Europees Betalingsbevel etc.

€ 150,€ 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.
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Verschotten
Verschotten zijn de door Zuyd Groep 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.

Tarieven van overige ambtshandelingen die niet zijn vervat in het Btag
Voor de betekening van exploten, waarvan de tarieven niet zijn vermeld in het Btag, (bv. de betekening van een sommatie-exploot,
een brief, een dagvaarding of oproeping die geen geding inleidt of een stuitingsexploot) geldt in een losse zaak een tarief van € 80,per exploot. Indien de betekening wordt verricht in samenhang met een opdracht in het minnelijk traject, het processuele traject
en/of het executietraject, dan geldt een gereduceerd tarief van € 45,- per exploot.

Voorbereidingskosten ontruiming of beslag met bijstand politie en slotenmaker
Indien Zuyd Groep de opdracht heeft gekregen om over te gaan tot beslaglegging op roerende zaken of gedwongen ontruiming van
een onroerende zaak en deze ambtshandeling vijf werkdagen vóór de aangezegde ontruimingsdatum nog immer doorgang moet
vinden, wordt opdrachtgever € 100,- aan kosten in rekening gebracht voor werkzaamheden die het kantoor verricht aangaande
planning, voorbereiding en afstemming van de beslaglegging of ontruiming met de diverse betrokken partijen.

Aanvraag nieuw kentekencard en/of tenaamstellingscode
Zuyd Groep kan na executoriale revindicatie of openbare verkoop van een gekentekend motorvoertuig of motorboot een
vervangende kentekencard en/of tenaamstellingscode aanvragen ten behoeve van de overschrijving van het motorvoertuig of
motorboot op naam. Voor deze aanvraag wordt opdrachtgever € 82,50 aan kosten in rekening gebracht inclusief de leges van het
RDW.

Proces-verbaal van constatering
Zuyd Groep berekent voor het opmaken van een proces-verbaal van constatering, en de daarbij behorende werkzaamheden (reistijd
inbegrepen binnen een straal van 15 kilometer vanaf de kantoorlocaties Geleen en Helmond), het gebruikelijke tarief van € 169,- per
uur met een minimum van € 225,-. Indien gewenst is het mogelijk om (in overleg) het proces-verbaal aan te laten vullen met foto’s of
video-opnamen. De kosten hiervan worden aan opdrachtgever doorbelast.

Afwikkelkosten
Onder afwikkelingskosten worden verstaan de kosten welke door Zuyd Groep aan opdrachtgevers in rekening worden gebracht voor
de werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is
ingediend of een executoriale titel ter betekening en/of executie ter hand is gesteld.
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van de rechtstreeks door de opdrachtgever dan wel door
Zuyd Groep ontvangen gelden, onder aftrek van de door Zuyd Groep gemaakte kosten, zoals de kosten van dagvaarding, betaling van
griffierecht en haar aandeel in het gemachtigdensalaris c.q. de kosten van rolwaarneming (zie 19b.). De afwikkelingskosten bedragen:
- voor tussenpersonen en adviseurs: 5% met een minimum van € 40,- en een maximum van € 2.500,-.
- voor overige (rechts-)personen: 15% met een minimum van € 40,- en een maximum van € 2.500,-.
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Ontvangsten in losse opdracht
Voor losse opdrachten en de executie van conservatoire titels waarin door Zuyd Groep gelden worden ontvangen geldt het
navolgende tarief:
Belang van de zaak
tot € 500,tot € 1.500,tot € 5.000,tot € 10.000,vanaf € 10.000,-

Tarief
€ 25,€ 75,€ 100,€ 150,€ 175,-

Reiskosten
Eventuele reiskosten worden in rekening gebracht tegen een bedrag van € 0,59 per gereden kilometer buiten een straal van 15
kilometer gerekend vanaf de kantoorlocaties in Geleen en Helmond.

Bureau- en dossierkosten
Voor het aanleggen van een dossier, zowel fysiek als digitaal, is een bedrag per gegeven opdracht verschuldigd van € 40,-.

Print-, kopieer- en portokosten
De kosten voor het printen en/of vermenigvuldigen van (al dan niet digitaal) toegezonden documenten met betrekking tot
ambtshandelingen en rolbeleid komen voor rekening van de opdrachtgever tegen een tarief van € 0,10 per pagina (A4) in zwart/wit
en € 0,45 per pagina (A4) in kleur, ongeacht in welke hoeveelheid exemplaren de ontvangen documenten voor een goede en
optimale rolbediening dienen te worden vervaardigd. De portokosten voor de opvolgende toezending van de gegenereerde en/of
vermenigvuldigde stukken, worden doorbelast tegen de op dat moment geldende landelijke tarieven voor postverzending.

Heffing doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht
De kosten die in dit kader vanaf 1-1-2018 aan gerechtsdeurwaarders door de KBvG in rekening gebracht worden, betreffen een tarief
voor opdrachtgevers. Het tarief wordt berekend per door de gerechtsdeurwaarder in zijn repertoire geboekt exploot. De kosten die
aan opdrachtgevers per exploot in rekening worden gebracht bedragen € 2,50 (exclusief 21% btw).

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

€ 169,00
€ 129,00
€ 69,00

(€ 42,25 per kwartier)
(€ 32,25 per kwartier)
(€ 17,25 per kwartier)

Verschotten
Verschotten zijn de door ons ten behoeve van uw zaak gedane uitgaven als griffierecht, kosten ingeschakelde collega’s,
informatiekosten en leges. Uitgangspunt is dat ook deze door uw debiteur worden betaald. Bij elke opdracht geldt dat wanneer er in
een dossier door ons verschotten zijn betaald die niet (meer) op uw debiteur verhaalbaar zijn, deze één op één aan de opdrachtgever
worden doorbelast. Wij rekenen geen opslag voor het inschakelen van derden.

BTW
Over het honorarium en een groot deel van de verschotten is BTW verschuldigd.

Versie 2021.04.a

