Tarievenlijst
Internationale invordering

1. Minnelijke
invordering

Volledige of gedeeltelijke invordering
• Bij opstart wordt een dossierkost aangerekend van € 45.
• Wanneer Intrum een internationale minnelijk schuldvordering geheel (hoofdsom,
schadebeding en wettelijke interesten) of gedeeltelijk int, factureert Intrum
onderstaande vergoeding op de totaal geïnde hoofdsom met een minimum van
€20.
Dit geldt zowel voor betalingen rechtstreeks aan u dan wel voor betalingen aan
Intrum.

Tarief voornaamste Europese landen
Deze tarieven zijn geldig voor Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Hongarije,
Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Groot Hertogdom Luxemburg, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
BTC Schuldinvordering
Totaal te innen hoofdsom

Commissie op de
geïnde hoofdsom

< €200

30%

≥ €200 - < €500

25%

≥ €500 - < €15.000

16%

≥ €15.000

9%
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BTB Schuldinvordering
Ouderdom vordering
na vervaldag in dagen

Te innen
hoofdsom < €500

Te innen hoofdsom
≥ €500 - < €10.000

Te innen hoofdsom
≥ €10.000

< 90

15%

7%

5%

≥ 90 dagen - < 180 dagen

16%

10%

7%

≥ 180 dagen

17%

12%

8%

Tarieven overige landen
BTC Schuldinvordering
Totaal te innen hoofdsom

Commissie op de
geïnde hoofdsom

< €200

35%

≥ €200 - < €500

27%

≥ €500 - < €15.000

20%

≥ €15.000

15%

BTB Schuldinvordering
Ouderdom vordering
na vervaldag in dagen

Te innen
hoofdsom < €500

Te innen hoofdsom
≥ €500 - < €10.000

Te innen hoofdsom
≥ €10.000

< 90

16%

12%

10%

≥ 90 dagen - < 180 dagen

17%

15%

14%

≥ 180 dagen

20%

19%

18%

Extra acties tijdens de minnelijke internationale invorderingsprocedure (zoals
bijvoorbeeld maar niet-limitatief: adresverificatie, lokaal agent, etc.) impliceren, gezien
de verscheidenheid aan rechtssystemen/landen, niet vooraf bepaalbare kosten. Intrum
zal desgevallend voorafgaand hierin advies verlenen met kostenindicatie waarna zij
voorafgaand akkoord van de Opdrachtgever zal verzoeken.
Mogelijke bankkosten en/of valutaschommelingen kunnen in rekening gebracht worden
op deontvangen betalingen tijdens de internationale invorderingsprocedure. Intrum
behoudt zichdesgevallend het recht om deze in mindering te brengen van de geïnde
gelden.
Bijkomende afspraken (minnelijk)
• De online tool Intrum Web zorgt voor een snelle, efficiënte en eenvoudige manier van
communiceren en biedt tal van rapportagemogelijkheden.
• Alle ontvangen gelden worden op maandelijkse basis aan u doorgestort.
• Indien het UNIZO-lid één, meerdere of alle schuldvorderingen van een lopend
minnelijk dossier tijdens de periode van één werkdag na datum van registratie van het
minnelijkdossier en voordat het traject tot zijn conclusie gebracht is, zonder geldige
reden intrekt, er een gefundeerde betwisting is door de Klant, er een creditnota wordt
opgemaakt, er een minnelijke schikking wordt getroffen met de Klant, het UNIZO-lid
een afbetalingsplan toekent aan de Klant dan wel een verdere invorderingsprocedure
in de weg staat is Intrum gerechtigd het UNIZO-lid een afsluitkost aan te rekenen
zoals weergegeven in de tabe op de volgende pagina van dit document.
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Te innen hoofdsom

< €90 ≥ €100 - < €500

≥ €500 - < €2.500

≥ €2.500 - < €5.000

≥ €5.000 - < €7.500

≥ €5.000 - < €7.500

≥ €10.000

Afsluitkost

€20

€100,00

€300,00

€500,00

€750,00

10% van nietgeïnde hoofdsom

€50,00

• Bij niet inning of gedeeltelijke inning na de minnelijke nationale
invorderingsprocedure, ontvangt u een fiscaal attest. De kost per fiscaal attest
bedraagt € 15.

2. Gerechtelijke
invordering

Indien de minnelijke fase geen oplossing biedt, bestaat
de mogelijkheid het dossier via gerechtelijke weg te innen.
Intrum biedt de mogelijkheid een gerechtelijke procedure op te starten en geeft u hierin
een advies per dossier. Bij het opstarten van deze procedure, die verschillend is van land
tot land, zullen u de daadwerkelijke kosten worden aangerekend.
Wanneer u de gerechtelijke invorderingsprocedure wenst op te starten ten aanzien van
gedomicilieerden in het buitenland, impliceert dit, gezien de verscheidenheid aan
rechtssystemen/landen, niet vooraf bepaalbare kosten. Intrum zal desgevallend
voorafgaand hierin advies verlenen met een kostenindicatie waarna zij voorafgaand
akkoord van de Opdrachtgever zal verzoeken.
Ook tijdens de internationale gerechtelijke invorderingsprocedure kunnen mogelijke
bankkosten en/of valutaschommelingen op de ontvangen betalingen in rekening
gebracht worden. Intrum behoudt zich desgevallend het recht om deze in mindering te
brengen van de geïnde gelden.
Bijkomende afspraken
• Indien er bijkomende vragen zijn over de gang van zaken, rapportage, facturatie,
betalingen,... is er steeds de mogelijkheid uw vaste contactpersoon te contacteren.
• Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.
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