Tarieven per 01-01-2022
AMBTSHANDELING
Het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder, hierna te noemen Btag, is te vinden op
www.kbvg.nl en op onze website www.reijnretro.nl
Sommatie-exploot

€ 130,00

Herstelexploot

€ 100,00

Stuitingsexploot

€ 100,00

Betekenen brief of stukken

€ 100,00

Voorbereiden ontruiming

€ 130,00

Akte van constatering

per uur

€ 145,00

INTERNATIONAAL

Opstellen en indienen verzoekschrift EET

€ 155,00

Aanvragen Europees betalingsbevel etc

€ 155,00

Uitbrengen exploot conform Verordening 1393/2007 (Eu betekeningsverordening)

€

65,00

Invullen van formulieren voor de EU betekeningsverordening

€

27,50

SPOED
Wij voeren iedere opdracht zo snel mogelijk en altijd binnen 7 werkdagen uit. Opdrachten met een strakke
deadline kennen een toeslag. De opdracht is compleet als deze in definitieve versie, inclusief alle benodigde
stukken en bijlagen is ontvangen.
Deadline vandaag compleet voor 12:00 uur

Btag

+ 100% toeslag

Deadline vandaag compleet na 12:00 uur

Btag

+ € 145,00 per uur

Deadline morgen

Btag

+ 50% toeslag

Buiten reguliere kantoortijden

Btag

+ € 95,00

Buitengewone uren (19:00 – 08:00)

Btag

+ € 250,00 per uur

BUITENGEWONE UREN OF DAGEN
Reguliere kantoortijden (9:00 – 17:00)

Buitengewone dagen (zaterdag, zondag en explootvrije dagen)
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in overleg

Kantooruren
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.30 uur

CORRECTIE WERKZAAMHEDEN BIJ LOSSE OPDRACHTEN
Indien een toegezonden exploot niet aan de wettelijke vereisten voldoet conform het wetboek van Burgerlijk
Rechtsvordering, dan wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld. Indien wij vervolgens het stuk zelf moeten
aanpassen dan is de opdrachtgever een toeslag van € 35,00 verschuldigd boven op het geldende Btag tarief.
Voor het redigeren van exploten en of andere stukken geldt het reguliere uurtarief van € 145,00.
OMVANGRIJKE OF BUITENGEWONE OPDRACHTEN
Deze worden in beginsel uitgevoerd op basis van het uurtarief van een gerechtsdeurwaarder/jurist.
ADVIES EN VOORBEREIDING
Een kort advies is gratis. Het eerste kwartier berekenen we dan ook niet door.
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 bestaat geen Btag. Hier voor geldt ons uurtarief.
KANTOORKOSTEN EN VERSCHOTTEN
Kantoorkosten en verschotten zijn de door ons ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten zoals voor leges
publicatie, porti, koerier en opslag. Verschotten (“out of pocket-kosten”) worden altijd één op één doorbelast.
De tarieven bedragen:
Kantoor- en dossierkosten

€ 42,50

Kopieer- en reprokosten, per pagina

€

0,10

Kopieer- en reprokosten kleur, per pagina

€

0,50

BRP bericht

€

1,98

KvK bericht

€

4,98

DBR bevraging

€

1,91

UWV polis bericht

€

2,15

E-Voi

€

2,74

RDW

€

1,72

Kadaster

€

5,08

Opslag kosten doorberekening Toezicht en Tuchtrecht, per exploot

€

1,03

UURTARIEVEN
(Tgv-) gerechtsdeurwaarder

€ 145,00

Jurist

€ 145,00

(Ambtelijke) ondersteuning

€

85,00

Alle tarieven zijn exclusief b.t.w. en onder voorbehoud van (wettelijke) tariefswijzigingen.
In een toevoegingszaak kunnen wij enkel de explootkosten conform Btag indienen. De kosten van eventuele
verschotten blijven op grond van art. 40 Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 voor uw rekening.
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