
Incassotarief Best Law Incasso 
 

- Het incassotarief geldt uitsluitend voor zuivere incassozaken, dat wil zeggen vorderingen 
die niet door de desbetreffende debiteur worden betwist. Voor betwiste zaken geldt het 
normale uurtarief, tenzij er aanleiding is om hiervan af te wijken; 

- Het incassotarief ziet uitsluitend op zuivere incassowerkzaamheden. Eventuele 
verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, etc. vallen buiten het 
incassotarief. Uiteraard worden deze kosten zo veel mogelijk op debiteur verhaald. 
 
• Incassokosten: 15% van de hoofdsom, met als minimum het tarief conform het 

besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten(*). 
• Rente: contractuele rente of wettelijke (handels)rente. 

 

Minnelijk traject 

• Volledige incasso: debiteur betaalt hoofdsom, rente + kosten. Geen kosten voor 
opdrachtgever; 

• Geen incasso wegens ontbreken verhaal(**): No cure no pay; 
• Stoppen incasso: indien opdrachtgever de incasso intrekt, zelf een regeling met 

debiteur treft of de vordering zelf incasseert, is opdrachtgever aan Best Law Incasso 
15% van de hoofdsom verschuldigd, met als minimum het tarief conform het besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten; 

• Gedeeltelijke incasso: iedere betaling wordt in eerste instantie aangewend tot 
voldoening van het incassotarief en eventuele door Best Law Incasso gemaakte 
kosten. 
 

Gerechtelijk traject 

• Volledige incasso: debiteur betaalt hoofdsom, rente + kosten. Geen kosten voor 
opdrachtgever; 

• Geen incasso wegens ontbreken verhaal: deurwaarderskosten + griffierecht; 
• Stoppen incasso: indien opdrachtgever de incasso intrekt, zelf een regeling met 

debiteur treft of de vordering zelf incasseert, is opdrachtgever aan Best Law Incasso 
15% van de hoofdsom verschuldigd, met als minimum het tarief conform het besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de overige 
daadwerkelijk gemaakte kosten; 

• Gedeeltelijke incasso: iedere betaling wordt in eerste instantie aangewend tot 
voldoening van het incassotarief en eventuele door Best Law Incasso gemaakte 
kosten. 
 

(*)  het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is een besluit van 27 
maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte. 

 (**) Er is sprake van het ontbreken van verhaal, wanneer debiteur is overleden, aantoonbaar  
failliet is of is toegelaten tot de WSNP, dan wel Best Law Incasso informatie bekend is 
waaruit volgt dat de kans op succesvolle incasso buitengewoon twijfelachtig is. 


