Tarievenlijst
Nationale invordering

1.Minnelijke
invordering

Van zodra de vordering in het online platform wordt ingegeven, start Intrum
met de minnelijke invorderingsfase.
•
•
•
•

Minnelijke invordering: No Cure No Pay
Er worden noch abonnementsgelden, noch dossierkosten aangerekend
De minnelijke fase is 100% no cure no pay
Er wordt enkel op het geïnd bedrag een commissie gerekend volgens
onderstaande tabel (met een minimum van € 20)

Na verrekening van deze commissie zijn alle geïnde gelden (hoofdsom, schadebeding,
intresten) voor u. Dit geldt zowel voor betalingen rechtstreeks aan u dan wel voor
betalingen aan Intrum.
Ouderdom vordering (#dagen)

≤ 90

> 90 en ≤ 360 > 360 en ≤ 720 > 720

Commissie op geïnd bedrag

10%

12 %

15%

30%

De ouderdom van de vordering is de leeftijd van de factuur berekend vanaf de
vervaldag tot de datum van ingave via Intrum Web. Indien een vordering uit
meerdere facturen bestaat, wordt de ouderdom berekend aan de hand van de
oudste factuur.
Bijkomende afspraken
• 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.
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• 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.
• Bij nationale BTB schuldvorderingen zal Intrum de interestvoet en kosten
aanrekenen conform de algemene voorwaarden van het Unizo-lid. Bij gebrek aan
algemene voorwaarden, zal Intrum de wettelijke intrestvoet en de kosten conform
de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties (1) in rekening brengen.
• Indien het UNIZO-lid één, meerdere of alle schuldvorderingen van een lopend
minnelijkdossier 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 volgende tabel

• 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

Wanneer de minnelijke nationale invorderingsprocedure niet leidt tot een
betaling van de openstaande schuldvordering, geeft de Opdrachtgever op
verzoek van Intrum aan of deze de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of
IOS procedure wenst op te starten.
Voorafgaand aan de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS PROCEDURE
wordt een screening uitgevoerd om na te gaan of de Klant al dan niet solvabel is, en
dit aan een screeningskost ten bedrage van € 50. Is deze screening positief, dan
wordt de gerechtelijke invorderingsprocedure opgestart.
Bij de opstart van de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS PROCEDURE is
standaard een dossierkost verschuldigd ten bedrage van € 100.
Gerechtelijke invorderingsprocedure
Volledige invordering
Er is sprake van volledige invordering als naast alle gerechts- en
gerechtsdeurwaarderskosten (2) (die bij regelgeving steeds prioriteit door de Klant
dienen vereffend te worden), ook de hoofdsom, intresten en het schadebeding na
dagvaarding of zoals toegekend bij vonnis of arrest integraal door de Klant worden
vereffend.
In dat geval wordt op het gerecupereerde bedrag, d.i. hoofdsom, intresten en
schadebeding, volgende vergoeding aangerekend: 20% op het gerecupereerde
bedrag aan hoofdsom, intresten en schadebeding (3).

1. Wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 2002
2. Alle gerechts-en gerechtsdeurwaarderskosten d.i. o.a. doch niet beperkt tot rechtsplegingsvergoeding, rolrechten, dagvaardingskost, etc.
3. Hoofdsom, intresten en schadebeding komen de opdrachtgever toe na aftrek voormeld percentage; de rechtsplegingsvergoeding komt Intrum toe
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Gedeeltelijke invordering
Er is sprake van gedeeltelijke invordering als na integrale betaling van de gerechts- en
gerechtsdeurwaarderskosten (4) door de Klant, ook een deel van de hoofdsom,
intresten en/of schadebeding na dagvaarding of zoals toegekend bij vonnis of arrest
door de Klant wordt vereffend. In dat geval wordt op het gerecupereerde bedrag, d.i.
hoofdsom, intresten en schadebeding, volgende vergoeding aangerekend zijnde 20%
op het gerecupereerde bedrag aan hoofdsom, intresten en schadebeding (5). In het
uitzonderlijke geval dat bij gedeeltelijke invordering bij vonnis of arrest er toch
gerechts- en/of gerechtsdeurwaarderskosten en/of andere sommen ten laste van u
als eisende partij worden gelegd, dan worden deze integraal aangerekend.
Geen invordering
Er is sprake van geen invordering als na al dan niet betaling door de Klant van de
gerechts- en gerechtsdeurwaarderskosten niets van de hoofdsom, intresten en/of
schadebeding na dagvaarding of zoals toegekend bij vonnis of arrest door de Klant
wordt vereffend. In dat geval wordt onderstaande Vergoeding aangerekend, tenzij
negatief vonnis:

Negatief vonnis of arrest
Er is sprake van een negatief vonnis of arrest indien de Opdrachtgever in het ongelijk
wordt gesteld. In dat geval worden alle kosten die u ten laste worden gelegd dan wel
die Intrum diende te dragen, integraal aan u aangerekend, met een minimum van
€ 500.
Vroegtijdige stopzetting of terugtrekking
Indien door toedoen van de Opdrachtgever het Gerechtelijk dossier niet meer
verdergezet kan worden, hieronder begrepen het on hold plaatsen van een dossier
zonder tegenbericht gedurende meer dan zes maanden, dan is Intrum gerechtigd de
daadwerkelijke gemaakte kosten, met name alle gemaakte gerechts- en
gerechtsdeurwaarderskosten enerzijds en de erelonen van de advocaat anderzijds
aan te rekenen, met een minimum van € 500.
IOS procedure
Hetgeen geldt voor de Gerechtelijke invorderingsprocedure geldt eveneens voor de
IOS-procedure.

3. Schuldbewaking

Schuldbewaking is het ideale traject om vorderingen, die minnelijk of
gerechtelijk niet inbaar zijn wegens onvindbaarheid of (tijdelijke) insolvabiliteit
van de schuldenaar, op langere termijn op te volgen.
De schuldbewakingsprocedure start met het uitvoeren van een verhaals- en/of
adresonderzoek. Ieder jaar zal de verkregen informatie worden getoetst door middel
van het veri iëren van de gegevens. De gelden die ontvangen worden in het
schuldbewakingstraject worden op een 50/50-basis verdeeld tussen u en Intrum.
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.
4. Alle gerechts-en gerechtsdeurwaarderskosten d.i. o.a. doch niet beperkt tot rechtsplegingsvergoeding, rolrechten, dagvaardingskost, etc.
5. Hoofdsom, intresten en schadebeding komen de opdrachtgever toe na aftrek voormeld percentage; de rechtsplegingsvergoeding komt Intrum toe.
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