Voorwaarden
ALGEMENE BEPALINGEN
1. begrippen:
Bazuin & Partners
De besloten vennootschap Bazuin & Partners B.V., statutair zetelende te Krimpen
aan den IJssel, gevestigd en kantoorhoudende te 3016 DG Rotterdam, aan de
Westerstraat 5-7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van
Koophandel onder dossiernummer 24295024
Opdrachtgever
De verstrekker van een opdracht, uit welken hoofde dan ook, aan Bazuin & Partners,
dan wel de hieraan verbonden gerechtsdeurwaarder(s), die deze opdracht aanvaardt
c.q. aanvaarden. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een derde zonder dat
daarbij (direct) een schriftelijke volmacht is overhandigd, geldt de verstrekker mede
als opdrachtgever en blijft deze mitsdien hoofdelijk gebonden aan nakoming der
overeenkomst. In deze voorwaarden worden zowel de oorspronkelijk opdrachtgever
als degene ten behoeve van wie de opdrachtgever de opdracht tot incasso verstrekt
als opdrachtgever aangeduid. Te onderscheiden zijn tussenpersonen, adviseurs,
overheden en overige opdrachtgevers.
Tussenpersonen
Advocaten, procureurs en gerechtsdeurwaarders.
Adviseurs
Opdrachtgevers die, zulks ter beoordeling van Bazuin & Partners, rechtskundig
adviseur zijn, houder van een incassobureau en bedrijven of instellingen met een
eigen juridische afdeling.
Overheden
Alle overheids- en semi-overheidsorganen, -organisaties en -instellingen, welke
Bazuin & Partners belasten met de executie van titels.

Overige opdrachtgevers
Opdrachtgevers die niet behoren tot een der nader genoemde categorieën. Bazuin &
Partners behoudt zich te allen tijde het recht voor om tarieven voor enige categorie
der opdrachtgevers op andere personen dan de in die categorie genoemde van
toepassing te verklaren.
Ambtelijke werkzaamheden
De werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
Niet-ambtelijke werkzaamheden
De overige werkzaamheden welke niet zijn te kwalificeren als ambtelijke
werkzaamheden. Deze worden doorgaans voor of in aansluiting op ambtelijke
werkzaamheden verricht. Hieronder vallen onder meer het optreden als
rolgemachtigde, het aanbrengen van dagvaardingen c.q. het indienen van
verzoekschriften, het verlenen van rechtsbijstand tijdens procedures, de afwikkeling
van ter uitvoerlegging overhandigde executoriale titels, waaronder begrepen het
innen van de daaruit voortvloeiende gelden voor de executant. Tevens vallen
hieronder de incassowerkzaamheden.
Incassowerkzaamheden
Werkzaamheden die ten doel hebben betaling te verkrijgen van vorderingen of die
dienstig zijn aan dit doel.
Tarieven
De door Bazuin & Partners vast te stellen en te hanteren tarieven. Deze tarieven zijn
opgenomen in de bijzondere voorwaarden.
Betag
Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Stbl 2001, nr 325).
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken een onlosmakelijk deel uit
van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daarmee verband houdende
werkzaamheden, waar Bazuin & Partners of een harer gerechtsdeurwaarders direct
of indirect bij betrokken is.
2.2 Afwijkingen van de inhoud van deze voorwaarden, in welke zin en welke vorm
dan ook, zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn
overeengekomen, dan wel indien en voor zover de toepasselijkheid van deze
afwijkingen door of vanwege Bazuin & Partners schriftelijk is erkend of bevestigd.
2.3 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts
als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij schriftelijk anders wordt
vermeld.
2.4 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van opdrachtgevers zijn niet van
toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Verstrekking en aanvaarding opdrachten
3.1 Opdrachten tot het verrichten van zowel ambtelijke als niet-ambtelijke
werkzaamheden dienen schriftelijk aan Bazuin & Partners te worden verstrekt. Een
opdracht verstrekt aan een der gerechtsdeurwaarders wordt geacht te zijn gericht
aan Bazuin & Partners.
3.2 Indien de opdracht niet schriftelijk wordt verstrekt, geeft dit aan Bazuin & Partners
het recht uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat een schriftelijke
bevestiging is verkregen. Voor de gevolgen van de eventuele vertraging is Bazuin &
Partners niet aansprakelijk.
3.3 Indien de opdracht wordt verstrekt namens een derde zonder dat bij het
verstrekken van deze opdracht een schriftelijke volmacht wordt overhandigd, geldt de
verstrekker mede als opdrachtgever.
3.4 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van
opdrachtverstrekking geldende tarieven, behoudens andersluidende schriftelijke
afspraken.
3.5 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Bazuin & Partners ten
behoeve van de opdrachtgever. Behoudens in het geval van een bij het verstrekken
van de opdracht aan Bazuin & Partners overhandigde en door deze geaccepteerde
volmacht kunnen derden aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3.6 De opdrachtgever dient bij elke opdracht aan te geven of de verzoekende c.q. de
eisende partij de BTW kan verrekenen. Indien een dergelijke verklaring niet wordt
verstrekt mag Bazuin & Partners uitgaan van het feit dat de eisende c.q. de
verzoekende partij de BTW wel kan verrekenen.
4. Verplichtingen en aansprakelijkheden opdrachtgever
4.1 Door het verstrekken van de opdracht aan Bazuin & Partners verklaart de
opdrachtgever bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Bazuin &
Partners, alsmede persoonlijk borg te staan voor nakoming van de daaruit
voortvloeiende verplichtingen.
4.2 De opdrachtgever is gehouden de door hem of zijn cliënt ten behoeve van wie hij
de opdracht heeft verstrekt, ontvangen betalingen direct aan Bazuin & Partners
schriftelijk te melden. Zo ook dient de opdrachtgever Bazuin & Partners zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van het verzenden van een creditnota of het
retour ontvangen van goederen.
4.3 Indien de onder artikel 4.2 bedoelde informatie niet tijdig aan Bazuin & Partners
wordt gemeld, is de opdrachtgever gehouden de kosten van alle na de ontvangen
betaling verrichte werkzaamheden aan Bazuin & Partners te voldoen.

4.4 Bij het verstrekken van de opdracht alsmede bij het verrichten van
werkzaamheden door Bazuin & Partners in het kader van deze opdracht zal de
opdrachtgever zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan het
uitvoeren van deze opdracht. Dit houdt onder meer maar niet uitsluitend in het steeds
tijdig en bij voorkeur schriftelijk verstrekken van alle relevante informatie, waarbij de
opdrachtgever instaat voor de juistheid van deze informatie. Bazuin & Partners is niet
gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.
4.5 De opdrachtgever zal aan Bazuin & Partners steeds die informatie verstrekken,
die Bazuin & Partners nodig heeft voor de juiste en volledige uitvoering van de aan
hen verstrekte opdracht. De door de opdrachtgever ten behoeve van de opdracht
aan Bazuin & Partners verstrekte informatie blijft te allen tijde voor risico van de
opdrachtgever.
4.6 Bazuin & Partners is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke het gevolg
zijn van een ondernomen actie op basis van de door de opdrachtgever verstrekte,
naderhand onjuist of onvolledig gebleken, informatie.
4.7 Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig
of niet volledig ter beschikking van Bazuin & Partners wordt gesteld of de
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer
voldoet, geeft dit aan Bazuin & Partners de bevoegdheid de nakoming van haar
verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten. Voorzover dit extra
werkzaamheden met zich brengt, komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening
van de opdrachtgever. Voorzover als gevolg en gedurende de termijn van de
opschorting op enigerlei wijze schade voor de opdrachtgever of diens cliënt ontstaat,
is Bazuin & Partners hiervoor niet aansprakelijk.
4.8 Het is Bazuin & Partners op elk moment toegestaan om aan de opdrachtgever,
zonder opgaaf van redenen, betaling van een voorschot te verzoeken dan wel
zekerheid van de opdrachtgever te verlangen tot nakoming van diens
btalingsverplichtingen welke voortvloeien uit de verstrekte opdracht.
4.9 Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn
betalingsverplichting welke voortvloeit uit de onderhavige opdracht dan wel uit enige
eerdere of latere verstrekte opdracht, is Bazuin & Partners bevoegd de aanvaarding
dan wel uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat door de
opdrachtgever geheel aan de betalingsverplichting is voldaan. Bazuin & Partners is
nimmer aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.
4.10 De opdrachtgever verbindt zich om vanaf het verstrekken van de opdracht tot en
met zes maanden na declaratie door Bazuin & Partners van de door haar verrichte
werkzaamheden geen arbeidsovereenkomst aan te gaan of enige andere
overeenkomst te sluiten met een der voor Bazuin & Partners werkzame
medewerkers. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever een
boete van € 10.000,00, onverminderd het recht van Bazuin & Partners vergoeding
van schade te vorderen.

5. Verplichtingen en aansprakelijkheden Bazuin & Partners
5.1 Bij de uitvoering van de opdracht zal Bazuin & Partners de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen en naar beste vermogen en inzicht de belangen van de opdrachtgever
behartigen.
5.2 Bazuin & Partners zal de aan haar in het kader van de opdracht verstrekte
informatie strikt vertrouwelijk behandelen en deze informatie slechts gebruiken voor
het doel waarvoor zij van de opdrachtgever is verkregen.
5.3 Bazuin & Partners zal aan derden geen informatie verstrekken aangaande de
opdracht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, behoudens en voor zover
het verstrekken van deze informatie in het kader van de verstrekte opdracht
noodzakelijk is.
5.4 Bazuin & Partners is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Bazuin &
Partners gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, behalve indien de
opdrachtgever aantoont, dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
(medewerkers van) Bazuin & Partners en de opdrachtgever tevens aantoont dat er
tussen het handelen of nalaten van (medewerkers van) Bazuin & Partners en de
door de opdrachtgever geleden schade een voldoende causaal verband bestaat.
5.5 Bazuin & Partners is nimmer aansprakelijk voor schade, onder welke benaming
dan ook, welke de opdrachtgever lijdt door derden, welke door of vanwege Bazuin &
Partners ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld.
5.6 Bazuin & Partners is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever en/of zijn
cliënt geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade.
5.7 Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
door Bazuin & Partners voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht of
op het moment van het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening gebracht zou
kunnen worden, dan wel tot de dekking welke uit hoofde van de door Bazuin &
Partners afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
6. Uitvoering opdrachten algemeen
6.1 Middels het geven van de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, van
welke aard dan ook, wordt aan Bazuin & Partners onbeperkte en voor de duur van
de opdracht- onherroepelijke volmacht verleend om als gevolmachtigd
vertegenwoordiger van de opdrachtgever op te treden en datgene te doen, dat naar
het oordeel van Bazuin & Partners in het kader van de gegeven opdracht wenselijk of
noodzakelijk is. Deze volmacht behelst onder meer maar niet uitsluitend het treffen
van betalings regelingen en het in ontvangst nemen van betalingen. Voorts behelst
deze volmacht in ieder geval de bevoegdheid om, naar eigen oordeel, behoudens
schriftelijk anders is overeengekomen, een gerechtelijke procedure op te starten dan
wel executiemaatregelen te treffen.

6.2 Indien dit noodzakelijk is, zulks naar het oordeel van Bazuin & Partners, is Bazuin
& Partners bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal
bij de keuze van deze derden de nodige zorg betrachten, maar is nimmer
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
7. Betaling declaraties
7.1 Betaling van al hetgeen aan Bazuin & Partners verschuldigd is, dient te
geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum of enige andere, mits uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, termijn.
7.2 Betaling kan slechts geschieden door storting van het verschuldigde bedrag op
een der door Bazuin & Partners aangehouden derden-rekeningen.
7.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim, verdere sommatie tot betaling is derhalve niet vereist, en is deze een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, of, indien deze hoger is, de
wettelijke rente. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse
declaraties en eindafrekeningen.
7.4 Bij niet-tijdige of uitblijvende betaling door de opdrachtgever komen alle kosten
veroorzaakt door buitengerechtelijke incasso- en/of rechtsmaatregelen voor rekening
van de nalatige opdrachtgever.
7.5 Bazuin & Partners is te allen tijde gerechtigd om door een opdrachtgever
verschuldigde bedragen direct te verrekenen met door Bazuin & Partners in het
kader van deze verstrekte opdracht ontvangen bedragen.
7.6 Na het verstrijken van de hier bedoelde betalingstermijn is Bazuin & Partners
gerechtigd om het door de opdrachtgever verschuldigde te verrekenen met andere
door Bazuin & Partners ten behoeve van de opdrachtgever geïncasseerde bedragen.
7.7 Reclames naar aanleiding van declaraties dienen binnen dertig dagen na
factuurdatum bij Bazuin & Partners schriftelijk te worden ingediend. Reclame geeft
aan de opdrachtgever niet de bevoegdheid betaling van de factuur op te schorten.
8. Wijzigingen, toepasselijk recht
8.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde geheel worden gewijzigd of aangevuld.
8.2 Op de overeenkomsten tussen Bazuin & Partners en de opdrachtgever is steeds
Nederlands Recht van toepassing.
8.3 Alle geschillen in eerste instantie die naar aanleiding van de overeenkomst
ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

WERKZAAMHEDEN EN TARIEVEN
9. Algemeen
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen dan wel tarieven zijn exclusief de
daarover verschuldigde omzetbelasting.
I Incasso-werkzaamheden
10. Inhoud en omvang
10.1 Onder incassowerkzaamheden worden verstaan alle werkzaamheden die
beogen buiten rechte betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.
10.2 Deze werkzaamheden bevatten onder meer: sommaties, vergaren van
inlichtingen teneinde te komen tot incasso van de gepretendeerde vordering, het
treffen van een regeling, de bewaking van de nakoming daarvan, het administreren
van betalingen, correspondentie, communicatie in welke vorm dan ook, inschakeling
van derden. Incassowerkzaamheden geschieden altijd voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
10.3 Door het verstrekken van een opdracht tot incasso machtigt de opdrachtgever
Bazuin & Partners tot het nemen van die acties en maatregelen die Bazuin &
Partners onder de gegeven omstandigheden wenselijk en/of noodzakelijk acht,
zonder dat voor elke actie vooraf de in- of toestemming van de opdrachtgever dient
te worden gevraagd of verkregen, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
10.4 Bazuin & Partners is gerechtigd de overeengekomen en bij deze voorwaarden
vastgestelde tarieven in rekening te brengen over het bedrag zoals dat aan haar ter
incasso is gegeven, indien de opdrachtgever met de schuldenaar een regeling of een
schikking treft of de opdracht tot incasso intrekt of in elk ander geval dat Bazuin &
Partners, door handelen of nalaten van de opdrachtgever tot het sluiten van het
dossier genoodzaakt is of wordt.
10.5 Met betaling wordt in de zin van deze voorwaarden gelijk gesteld een door de
schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever na verzending van sommatie tot
betaling door Bazuin & Partners gedane andere prestatie ter gehele of gedeeltelijke
voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
10.6 Onder geïncasseerde bedragen worden tevens verstaan de door de
schuldenaar, na verzending van sommatie tot betaling door Bazuin & Partners,
rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.
11. Basisvergoeding
Op het moment dat Bazuin & Partners de schriftelijke opdracht tot het incasseren van
een vordering ontvangt en naar aanleiding daarvan een dossier aanlegt, is de
opdrachtgever een basisvergoeding van € 25,00 verschuldigd.
12. Fax- en kopieerkosten
Ter zake van kopieer- en faxkosten wordt door Bazuin & Partners een tarief van
€ 0,50 per pagina in rekening gebracht met een minimum van € 5,00.

13. Incassokosten
Ter zake van incassokosten berekent Bazuin & Partners:
Tot € 2.500,00 15% van het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 50,00
Over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag
14. Verschotten
De verschotten, die Bazuin & Partners ter uitvoering van de opdracht aan derden
dient te voldoen, worden naast de in deze voorwaarden genoemde tarieven
doorberekend aan de opdrachtgever. Tevens worden aan de opdrachtgever
doorberekend de kosten van in het kader van de verstrekte opdracht verrichte
ambtshandelingen, ongeacht of deze door Bazuin & Partners dan wel door derden
zijn of worden verricht.
15. Salaris
Wanneer een vordering door factoren in de sfeer van de schuldenaar oninbaar blijkt,
is de opdrachtgever naast de gemaakte verschotten en de hierboven genoemde
basisvergoeding een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen salaris
verschuldigd met een minimum van € 100,00.
Voorbereiding rechtsmaatregelen en processuele fase
16. Algemeen
Indien de incassowerkzaamheden niet (geheel) tot het gewenste resultaat leiden dan
wel indien bijzondere omstandigheden dit direct noodzakelijk maken, kunnen
rechtsmaatregelen worden genomen.
17. Voorbereidende werkzaamheden: inhoud en tarieven
17.1 De werkzaamheden ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure en/of de
werkzaamheden ter voorbereiding van conservatoire maatregelen worden verricht
tegen een vergoeding van € 100,00 per uur.
17.2 Onder de hier bedoelde werkzaamheden worden onder meer maar niet
uitsluitend verstaan het inventariseren en afwegen van de procedurele kansen en te
volgen processtrategie c.q. de te nemen gerechtelijke maatregelen dan wel de te
nemen conservatoire maatregelen, het bestuderen van het dossier met name met het
oog op het door de schuldenaar of diens gemachtigde gevoerde verweer- in het
kader van een op te stellen dagvaarding of verzoekschrift, het voeren van overleg
met de opdrachtgever en derden in voorbereiding op de te nemen maatregelen.
Processuele fase
18. Algemeen
Het verstrekken van de opdracht tot incasseren van gelden behelst tevens, indien
niet anders overeengekomen, het verstrekken van machtiging aan Bazuin & Partners
door de opdrachtgever voor eiser in rechte als gemachtigde op te treden.

19. Inhoud en tarieven
19.1 Onder procesvoering wordt verstaan het (doen) voeren van een gerechtelijke
procedure, het nemen van conservatoire maatregelen daaronder begrepen, waarbij
de inhoudelijke procesvoering door of onder verantwoordelijkheid van Bazuin &
Partners plaatsvindt.
19.2 Voor het waarnemen van een zitting geldt een tarief van € 25,00 voor het eerste
half uur en voor elk daaropvolgend (deel van een) kwartier een bedrag van € 20,00.
Post-processuele fase
20. Inhoud en tarieven
Voor het na verkregen vonnis inhoudelijk beoordelen van het vonnis ten opzichte van
de ingestelde vordering en het verstrekken van adviezen ten aanzien van de
mogelijkheden en kansen voor het instellen van rechtsmiddelen tegen het vonnis
berekent Bazuin & partners een uurtarief van € 100,00.
II Ambtelijke werkzaamheden
21. Algemeen
21.1 Onder ambtelijke werkzaamheden worden verstaan het verrichten van de in
artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde werkzaamheden.
21.2 De opdrachtgever is gehouden de op de te verrichten ambtshandelingen
betrekking hebbende stukken correct, volledig, in voldoende exemplaren en duidelijk
leesbaar aan te leveren.
22. Fax- en kopieerkosten
Ter zake van kopieer- en faxkosten wordt door Bazuin & Partners een tarief van €
0,50 per pagina in rekening gebracht, met een minimum van € 5,00.
23. Tarieven ambtelijke werkzaamheden
23.1 Bij het in rekening brengen van de tarieven voor de ambtelijke werkzaamheden
wordt gerefereerd aan het Besluit Tarieven Ambtshandelingen
Gerechtsdeurwaarders (Betag) als laatstelijk vastgesteld bij besluit van 4 juli 2001.
23.2 Indien de ambtshandeling dient te worden verricht in het kader van een
incidentele opdracht en de ambtshandeling in opdracht van de opdrachtgever binnen
5 dagen na ontvangst van de opdracht dient te worden verricht en/of indien de
afstand die moet worden afgelegd voor het (volledig) verrichten van de
ambtshandeling meer dan 50 kilometer bedraagt, is Bazuin & Partners gerechtigd
een toeslag van 50% in rekening te brengen.
23.3 Indien Bazuin & Partners deze toeslag zal berekenen, zal zij de opdrachtgever
hiervan in kennis stellen.
23.4 Voor opdrachten die op de dag van ontvangst verricht moeten worden, geldt
een toeslag van 50% op het voor de desbetreffende ambtshandeling geldende
Betag-tarief.

23.5 Voor opdrachten die buiten de normale kantooruren dienen te worden
uitgevoerd, dan wel die welke een buitengewone hoeveelheid werkzaamheden met
zich brengen is Bazuin & Partners gerechtigd een toeslag te berekenen van € 75,00
per uur, dan wel een nader overeen te komen tarief, zulks afhankelijk van de te
plegen ambtshandeling en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
23.6 Indien de te verrichten ambtshandeling na het verstrekken van de opdracht
daartoe niet (volledig) verricht kan worden door een omstandigheid die niet aan
Bazuin & Partners is toe te rekenen, is Bazuin & Partners gerechtigd om 50% van het
toepasselijke tarief als vermeld in het Betag te hanteren. Voor een reeds in
gereedheid gebracht exploot, welke op verzoek van de opdrachtgever niet betekend
behoeft te worden, wordt een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht.
23.7 Voor het verrichten van een ambtshandeling waarvoor het Betag geen
schuldenaarstarief kent, wordt een bedrag van € 20,00 per vol kwartier gerekend.
III Niet-ambtelijke werkzaamheden
24. Algemeen
Niet-ambtelijke werkzaamheden worden doorgaans voor of in aansluiting op
ambtelijke werkzaamheden verricht in opdracht van professionele tussenpersonen,
adviseurs en overheden. Hieronder vallen onder meer het optreden als
rolgemachtigde, het aanbrengen van dagvaardingen c.q. het indienen van
verzoekschriften, het verlenen van rechtsbijstand tijdens procedures, het afwikkelen
van executoriale titels. Tevens vallen hieronder de incassowerkzaamheden.
25. Basisvergoeding
In alle zaken waarin Bazuin & Partners gezien de aard van de opdracht een dossier
dient aan te leggen en de gegevens van de zaak dient op te nemen in haar
administratie, wordt de opdrachtgever een basisvergoeding van € 25,00
verschuldigd.
26. Verschotten
De verschotten die Bazuin & Partners gedurende de uitvoering van de opdracht aan
derden dient te voldoen, worden naast de in deze voorwaarden genoemde tarieven
doorberekend aan de opdrachtgever.
Het optreden als rolgemachtigde
27. Inhoud en omvang werkzaamheden
Bazuin & Partners kan worden ingeschakeld als rolgemachtigde. Treedt de
opdrachtgever als procesgemachtigde van de eisende partij op, dan omvat de
opdracht tot het optreden als rolgemachtigde tevens de machtiging om betaling van
gedaagde te ontvangen.
De opdracht omvat tevens het (tijdig) uitbrengen der inleidende dagvaarding en/of
het aanbrengen van de dagvaarding ter griffie.
Voorts behelst de opdracht tot rolwaarneming het indienen en/of doorleiden van
procesinleidende en processuele stukken, het verrichten van rolhandelingen en het
waarnemen van zittingen.

28. Kopieer- en faxkosten
Ter zake van kopieer- en faxkosten wordt door Bazuin & Partners een tarief van
€ 0,50 per pagina in rekening gebracht met een minimum van € 5,00.
29. Salaris
29.1 In zaken zonder tegenspraak of bij afwikkeling voor de eerste rechtsdag komt
aan Bazuin & Partners de helft van het salaris gemachtigde toe volgens het geldende
liquidatietarief vermeerderd met een bedrag van € 7,50 per rolhandeling tot een
maximum van € 150,00.
29.2 In zaken op tegenspraak komt aan Bazuin & Partners één derde van het
toegewezen salaris van de gemachtigde toe vermeerderd met € 7,50 per
rolhandeling tot een maximum van € 300,00;
30. Het waarnemen van zittingen
30.1 Onder het waarnemen van zittingen wordt verstaan het voorbereiden en
bestuderen van het procesdossier, het doornemen van stukken met de procespartij,
het begeleiden en bijstaan van de procespartij ter zitting en het doen van verslag aan
opdrachtgever.
30.2 Voor het waarnemen van een zitting geldt een tarief van € 25,00 voor het eerste
half uur en voor elk daaropvolgend (deel van een) kwartier een bedrag van € 20,00.
Het innen van gelden
31. Inhoud en omvang werkzaamheden
31.1 Onder het innen van gelden wordt hier verstaan de situatie dat
Bazuin & Partners wordt belast met de inning van de vordering van de schuldeiser, in
casu de opdrachtgever van de tussenpersoon.
31.2 Het innen van gelden omvat onder meer bemiddeling bij het treffen van een
betalingsregeling, het bewaken van de nakoming daarvan, het administreren van
betalingen, correspondentie en communicatie in enig andere vorm, inschakelen van
derden, het doen van tussentijdse afrekeningen en het opstellen van de
eindafrekening.
32. Tarieven
32.1 Indien (algehele) betaling plaatsvindt na uitbrengen der dagvaarding, voor
vonnis of na machtiging tot executie waarna betaling plaatsvindt, bedragen de bij
opdrachtgever in rekening te brengen tarieven:
- tot € 5 000,00 4%
over het meerdere tot € 10 000,00 3%
over het meerdere 1%
32.2 De hiergenoemde percentages worden berekend over het ontvangen bedrag
verminderd met uit andere hoofde aan Bazuin & Partners verschuldigde kosten.

Overige werkzaamheden
33. Inhoud en tarieven
33.1 Ter zake van een opdracht die geen betrekking heeft op het verrichten van
ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of procesvoering berekent
Bazuin & Partners een uurtarief van tenminste € 100,00.
33.2 Onder de hier bedoelde werkzaamheden kunnen onder meer worden verstaan
het beoordelen van (juridische) problemen, het geven van adviezen en alle overige
werkzaamheden die door de opdrachtgever van Bazuin & Partners worden verlangd
en die door Bazuin & Partners worden aangeboden.
33.3 Desgevraagd zal Bazuin & Partners schriftelijk opgave doen van de begrote
kosten en de omvang en aard der te verrichten werkzaamheden.

