
 

versie 2.0 
25 augustus 2021 

OVEREENKOMST 
 

A. GROOTHUIS LIGTERMOET & NIJHUIS Gerechtsdeurwaarders en  Incasso B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te Hengelo (O) aan de Hazenweg 22, hierna te noemen opdrachtnemer; 
 
en 
 

B. Naam bedrijf:______________________________________________________________ 

Adres:____________________________________________________________________ 

Vestigingsplaats:____________________________________________________________ 

Nummer KvK:______________________________________________________________ 

hierna te noemen opdrachtgever 

komen overeen als volgt: 

1. Opdrachtnemer zal in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever alle voorkomende en 
noodzakelijke werkzaamheden verrichten, welke tot doel hebben betaling te verkrijgen van de 
openstaande vordering(en) van de opdrachtgever; 
 

2. Alle opdrachten welke vanaf heden door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt, worden 
uitsluitend en alleen uitgevoerd onder toepasselijkheid van de door opdrachtnemer gehanteerde 
algemene voorwaarden, incassotarieven en verdere bepalingen; 
 

3. De incassoprovisie die wij aan de opdrachtgever in rekening brengen bedraagt te allen tijde 15% over 
geïncasseerde bedragen. Wij trachten de incassoprovisie zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen, 
zulks conform geldende wettelijke bepalingen. Het verschil tussen de door ons aan opdrachtgever in 
rekening te brengen incassoprovisie en de op debiteur verhaalde incassoprovisie komt voor rekening 
van de opdrachtgever; 
 

4. Als de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht uitsluitend betrekking hebben op en aanvangen 
met executiewerkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging van een executoriale titel 
berekenen wij afwikkelingsprovisie conform het bepaalde in artikel 4.6 van onze algemene 
voorwaarden; 
 

5. Alle ambtshandelingen worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht conform de 
schuldenaarstarieven ingevolge het bepaalde in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen 
Gerechtsdeurwaarders; 
 

6. Opdrachtnemer brengt in alle gevallen een basisvergoeding ten bedrage van € 55,00 exclusief btw in 
rekening, tenzij op grond van haar algemene voorwaarden een hoger bedrag aan incasso- of 
afwikkelingsprovisie verschuldigd is. In die gevallen komt de basisvergoeding te vervallen. 
 

7. Leges en overige kosten van derden die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht 
heeft moeten betalen worden doorbelast aan opdrachtgever; 
 

8. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze overeenkomst een exemplaar van de door 
opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, incassotarieven en verdere bepalingen, te 
hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te accepteren.   

 

Datum: _____________________     Handtekening opdrachtgever: ___________________________ 

(directeur of gevolmachtigde) 


