Pro Actief Incasso
Meer dan alléén incasso!

Tarieven incasso Buitenland
Bij de afwikkeling van uw vorderingen op buitenlandse debiteuren kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen:
1) Volledige incasso - geen kosten
Indien uw vordering met rente en (incasso)kosten kan worden geïncasseerd dan dragen wij de geïncasseerde hoofdsom
aan u af. De door ons ontvangen rente en buitengerechtelijke kosten vormen ons honorarium. De incasso-opdracht
brengt voor u geen kosten met zich mee.
2) Gedeeltelijke incasso – gemodereerd tarief *
Indien alleen de hoofdsom met rente of slechts een deel van de hoofdsom kan worden geïncasseerd, berekenen wij u
een gemodereerd tarief over het resultaat volgens onderstaande cumulatieve staffel, met een minimum van € 50,00 per
dossier:
Debiteurenlanden

Incassofee over geïncasseerde gelden

Europa
USA CANADA
Midden en Zuid Amerika
APAC
Overige landen

20%
22%
22%
22%
30%

Indien uw debiteur de hoofdsom of een gedeelte hiervan, na inschakeling van ons kantoor, rechtstreeks aan u overmaakt
dan wordt dit door ons beschouwd als een betaling die is geschiedt door onze inspanning. Derhalve zullen wij u in
onderhavige gevallen bovenstaand tarief berekenen over de betaling. Wanneer er dankzij onze inspanningen een andere
oplossing wordt gevonden dan betaling door de debiteur (bijvoorbeeld een creditnota of inname van de geleverde
goederen), of de vordering is onterecht uit handen gegeven en wordt ingetrokken, brengen wij bovenstaand tarief in
rekening.
3) Geen resultaat – geringe dossierkosten*
Wanneer blijkt dat uw vordering niet verhaalbaar is, wordt het dossier gemotiveerd afgewikkeld. Wij brengen dan voor
onze inspanningen slechts € 50,00 dossier- en administratiekosten in rekening.
4) Kruisbetaling – administratiekosten*
In het geval van een kruisbetaling, betaling rechtstreeks bij u voldaan op of voor het moment van uit handen geven aan
Pro Actief Incasso binnen 24 uur aan ons gemeld, worden alleen administratiekosten ad € 45,00 in rekening gebracht.
5) Terugtrekking incasso-opdracht – gemodereerd tarief*
Wanneer u het dossier om uw moverende redenen intrekt, wordt het dossier afgewikkeld. Wij brengen dan voor onze
inspanningen slechts € 50,00 dossier- en administratiekosten in rekening. Tenzij het intrekken van het dossier gevolg is
van een betaling rechtstreeks aan uw kantoor dan wel een andere oplossing werd behaald. In het laatste geval brengen
wij u bovenstaand percentage over het resultaat in rekening.
6) Tarieven gerechtelijke incasso
Wegens de grote verscheidenheid aan wet- en regelgeving in de diverse landen, is er geen standaard tarifering aan te
geven voor eventueel te voeren gerechtelijke procedures en de daarbij behorende kosten. Uiteraard is het wel mogelijk
om in specifieke gevallen vooraf van ons een opgave van de kosten voor een bepaald land te ontvangen in combinatie
met een gefundeerd advies.
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