
 
 

Onze tarieven, Btag, algemene verschotten en uurtarief m.i.v. januari 2023 (altijd exclusief verschotten) 

omschrijving artikel letter / lid  excl. BTW   BTW  incl. BTW omschrijving artikel letter / lid  excl. BTW   BTW  incl. BTW 

exploten / proces-verbalen           verdeelkosten           

dagvaarding 2 A  €        104,02   €  21,84   €              125,86  1 beslag 3 A  €         13,43   €     2,82   €     16,25  

betekening titel 2 B  €        114,77   €  24,10   €              138,87  2 beslagen 3 B  €         21,37   €     4,49   €     25,86  

faillissementsoproeping 2 C  €           83,42   €  17,52   €              100,94  elk volgend beslag 3 C  €            7,96   €     1,67   €       9,63  

diverse aanzeggingen 2 C  €           83,42   €  17,52   €              100,94              

overbetekening diverse beslagen 2 D  €           75,16   €  15,78   €                90,94  vermindering beslag RZ 5    €         25,74   €     5,41   €     31,15  

beslag roerende zaken (RZ)* 2 E  €        138,70   €  29,13   €              167,83              

beslag op safeloket* 2 F  €        186,25   €  39,11   €              225,36  getuige           

beslag op rechten* 2 G  €        274,48   €  57,64   €              332,12  onder E, F, G en N 6 A  €         26,21   €     5,50   €     31,71  

beslag aandelen op naam* 2 H  €        301,25   €  63,26   €              364,51  onder M, O, Q, V en W 6 B  €         91,77   €   19,27   €   111,04  

beslag niet periodieke betalingen (derde) 2 I  €        221,00   €  46,41   €              267,41              

beslag op periodieke betalingen (derde) 2 J  €        155,16   €  32,58   €              187,74  verhoging per 15 minuten           

alimentatie beslag (onder derde) 2 K  €        134,32   €  28,21   €              162,53  deurwaarder 7 eerste  €         25,74   €     5,41   €     31,15  

beslag onder schuldeiser zèlf 2 L  €        184,01   €  38,64   €              222,65  getuige 7 tweede  €         15,24   €     3,20   €     18,44  

executie afgifte roerende zaken* 2 M  €        320,12   €  67,23   €              387,35              

beslag afgifte roerende zaken* 2 N  €        137,67   €  28,91   €              166,58  frusta handelingen           

beslag onroerende zaken* 2 O  €        190,53   €  40,01   €              230,54  verhoging na vergeefse poging 8 lid 1  €         32,46   €     6,82   €     39,28  

beslag luchtvaartuigen geregistreerd in NL* 2 O  €        190,53   €  40,01   €              230,54  vergeefs beslag onder E 8 lid 2  €         65,33   €   13,72   €     79,05  

doorhaling beslag onroerende zaken* 2 P  €           67,97   €  14,27   €                82,24  vergeefs beslag onder W 8 lid 2  €       127,74   €   26,83   €   154,57  

beslag op schepen* 2 Q  €        420,01   €  88,20   €              508,21              

beslag luchtvaartuigen buitenlands* 2 Q  €        420,01   €  88,20   €              508,21  afgifte expeditie      €            8,10   €     1,70   €       9,80  

inbewaargeving* 2 R  €        285,80   €  60,02   €              345,82              

aanplakking verkoop RZ 2 S  €        104,37   €  21,92   €              126,29  kadastraal recht           

executoriale verkoop RZ* 2 T  €        365,10   €  76,67   €              441,77  info kadaster       €            4,59   €     0,96   €       5,55  

aanzegging overname executie OZ 2 U  €           98,02   €  20,58   €              118,60  objectlijst rechthebbende       €            4,59   €     0,96   €       5,55  

ontruiming * 2 V  €        272,76   €  57,28   €              330,04  inschrijving beslag      €         60,00  € 12,60 € 72,60 

lijfsdwang (gijzeling)* 2 W  €        317,03   €  66,58   €              383,61  inschrijving doorhaling      €         23,00  € 4,83 € 27,83 

bankenonderzoek 2 X € 89,36  €  18,77   €              108,13  inschrijving overige rechten      €       134,50  € 28,25 € 162,75 

uurtarief (bij * en uitgebreide handelingen)           inschrijving doorhaling overig      €         60,00  € 12,60 € 72,60 

(tgv) gerechtsdeurwaarder / jurist       €        170,00   €  35,70   €              205,70              

overige medewerkers      €           85,00   €  17,85   €              102,85  overig           

veiling aandelen / bewijsbeslag / beslag bijzonder recht* nvt nvt uurtarief gdw     info digitaal beslag reg. (DBR)     € 1,95 € 0,41 € 2,36 

            E-voi     € 2,78 € 0,58 € 3,36 

overige bemoeiingen           info BRP (GBA)     € 2,02 € 0,42 € 2,44 

extra bemoeiingen EU-BetVo / Haags Verdrag      €           85,00   €  17,85   €              102,85  info KvK     € 5,31 € 1,12 € 6,43 

verzenden brief aan bv parket / opstellen advertentie      €           42,50   €     8,93   €                51,43  info UWV/fiscus/gemeente/SVB     € 2,19 € 0,46 € 2,65 

voorbereiding ontruiming      €           85,00   €  17,85   €              102,85  info RDW     € 1,75 € 0,37 € 2,12 

voorbereiding binnentreding bij beslag / afgifte      €           85,00   €  17,85   €              102,85  advertentie Staatscourant     € 13,33 € 2,80 € 16,13 

            inschrijving RDW     € 1,75 € 0,37 € 2,12 

            overheidsheffing per exploot     € 2,38 € 0,50 € 2,88 

      DOORHALING OZ   € 97,13 € 20,40 € 117,53 
 
  



 

 
 
 
TARIEVENLIJST AMBTELIJKE DIENSTVERLENING  
(Geldig voor alle dienstverlening, tenzij schriftelijk met u andere tarieven zijn overeengekomen. 
 bedragen in € , te vermeerderen met verschotten en exclusief omzetbelasting) 

 
Basis ambtshandelingen (indien geen redigeren nodig is)   Btag 
Tarief geldt uitsluitend voor het betekenen/opstellen van het exploot/proces-  +porti  
verbaal en wordt vermeerderd met het uurtarief voor de verdere afhandeling  
(alsmede de administratiekosten onder het kopje “extra handelingen”), tenzij 
 daarvoor het honorarium is overeengekomen (in een executiedossier). 
Vanaf 01 januari 2019 zijn wij genoodzaakt de overheidsheffing door te belasten 

 
Uitgebreide handelingen als bv. beslagen roerende zaken, uitgebreide  uurtarief  doch minimaal 
beslagen onroerende zaken (meer dan drie objecten) scheepsbeslag,   Btag (indien van toepassing) 
luchtvaartuigenbeslag, beslagen 474 ev Rv, afgifte, lijfsdwang,    + porti  
ontruiming, bewijsbeslag, executie van aandelen, wisselprotest,   
veilingtoezicht, aanpassing exploten (redigeren), opstellen van  
betekeningen met meer dan een eenvoudige veroordeling tot  
betaling van één geldsom voor een schuldeiser en een schuldenaar      
 
Overig:  
-proces-verbaal van constatering, boedelbeschrijving, comparitie  uurtarief 
-betekenen sommatie brief ( exclusief kosten redigeren ad uurtarief)  Btag betekening overige 
 
Extra handelingen  
- Invullen documenten EU-Betekening naar buitenland, 
  betekeningen in de VS inclusief doorstorten kosten aldaar   1x uurtarief medewerker 
- Administratiekosten per ontvangen bedrag bij losse opdrachten: 
    tot     €        500,00   nihil 
    tot     –     1.500,00     60,00 
    tot      –    5.000,00     82,50 
    tot      –  10.000,00   145,00 
    vanaf –  10.000,00   165,00 
-Basis verhaalsonderzoek         85,00  
-Diverse bemoeiingen zoals het opvragen van informaties,  
 doen van onderzoek, ophalen van stukken, doorzenden van 
 stukken, opstellen van advertenties, verzenden van  
 (aangetekende)  brieven (aan derden) et cetera    uurtarief,  minimaal 42,50 

 per handeling 

-reproductiekosten (print/kopie/scan)     0,19 per stuk zwart/wit 
         0,50 per stuk kleur 

Honorarium (afwikkelingstarief) 
 - losse opdrachten (wel administratiekosten bij doorstorten, zie hierboven)  nihil 
 - executiedossier , tussenpersonen (advocaten, incassobureaus)   5% *  
   * over het in totaal te incasseren bedrag, inclusief rente, kosten et cetera,  
      maximaal 2.500,00, en minimaal 40,00 OF, op verzoek van opdrachtgever  
      en  na  schriftelijke bevestiging door  G&DW: uurtarief 

- executiedossier, overige klanten    15% ** 
  ** over het in totaal te incasseren bedrag, inclusief rente,  kosten et cetera,  
      maximaal 2.500,00, en minimaal 40,00 OF, op verzoek van opdrachtgever  
      en  na  schriftelijke bevestiging door  G&DW: uurtarief 

 
Uurtarief 
-(toegevoegd)gerechtsdeurwaarder, jurist     170,00  
-Overige medewerkers         85,00 
 
Opslag (voor spoed)  
- Ma t/m vr tussen 07:00 en 09:00 en tussen 17:00 en 20:00 uur   100% 
- Ma t/m vr tussen 09:00 en 17:00 indien niet in een geplande route op te  
  nemen          100% 
- Zaterdag tussen 09:00 en 17:00 uur (geen feestdag)    100% 
- Zon- en feestdagen en overige tijdstippen      minimaal 200% 
 
Meerdere adressen 
1 x tarief per adres 

 

 

 

 



 

 

 

Nadere uitleg tarieven executietraject Groen & De Wilde 

 
Groen & De Wilde biedt voor haar dienstverlening in executiezaken vier opties aan, die afhankelijk zijn van de mate van gewenste ondersteuning door ons team.  
 
Optie 1 Fixed-fee 
Als u een arbeidsintensieve zaak hebt of een zaak met een beperkt belang, is de keuze voor deze optie voor de hand liggend. Verhaalsonderzoeken en afwikkeling van beslagen zijn bijvoorbeeld inbegrepen in het tarief 
Alle executiehandelingen, ook de buitenambtelijke, worden dan namelijk tegen een fixed-fee van 5% (indien de opdrachtgever een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau is; anders geldt een fixed-fee van 15%) over het totaal TE incasseren bedrag verricht. Er wordt minimaal  € 
40,00, en maximaal € 2.500,00 in rekening gebracht. Er wordt dus ALTIJD een bedrag in rekening gebracht, ongeacht het behaalde resultaat. 
Daarnaast worden de ambtshandelingen, verschotten en overige kosten in rekening gebracht conform de tarievenlijst.  
 
 
Optie 2 Nacalculatie 
Als u maar een beperkte inzet van ons team verlangt, of zelf de diverse interactie met wederpartij en derden afhandelt, is de keuze voor nacalculatie  aan te bevelen. 
De systematiek werkt hetzelfde als omschreven bij optie 1, alleen wordt in plaats van een fixed-fee, het uurtarief in rekening gebracht.  
 
Optie 3 Losse opdracht 
In deze zaken verrichten wij alleen de ambtshandeling, waarbij voor het betekenen van het exploot of opstellen van het proces-verbaal de handeling, verschotten en overige kosten conform de tarievenlijst in rekening wordt gebracht. De verdere afhandeling, indien van toepassing, wordt op 
basis van nacalculatie op uurtarief in rekening gebracht. Bij derdenbeslagen op salaris wordt dan bijvoorbeeld het beslag en de overbetekening (in NL) tegen Btag verricht en de voortgangsrapportages tegen uurtarief. 
Voor ontvangen bedragen wordt een klein bedrag conform de tarievenlijst in rekening gebracht aan administratiekosten. Indien meer dan driemaandelijks gelden dienen te worden afgedragen (Btag gaat uit van eens per 3 maanden), wordt die tijdsbesteding op basis van nacalculatie in 
rekening gebracht. 
 
Optie 4 Executie op basis van toevoeging 
Bij een titel waarbij de eisende partij in het bezit is van een toevoeging, is de keuze voor deze optie voor de hand liggend. Verhaalsonderzoeken en afwikkeling van beslagen mogen niet worden doorbelast. De exploten worden conform het Btag tarief eerst bij geëxecuteerde in rekening 
gebracht. Mochten er in het geheel geen verhaalsmogelijkheden zijn, dan zullen wij de exploten bij de Raad indienen. In het geval van een toevoeging, blijven de kosten van verschotten in beginsel voor rekening opdrachtgever, conform art. 40 lid 1 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 
2000, tenzij deze uiteraard geïncasseerd kunnen worden van de wederpartij. 
 
Verhaalbaarheid op de wederpartij 
Alle ambtshandelingen en verschotten zijn tot het schuldenaarstarief (Btag) verhaalbaar op de wederpartij. Vergeefse beslagpogingen of voorbereide maar ingetrokken ontruimingen, kunnen niet worden verhaald, en blijven voor rekening van de opdrachtgever. 
Hetzelfde geldt voor de kosten van ambtshandelingen die het Btag-tarief te boven gaan en ons honorarium; ongeacht of dat berekend wordt op basis van fixed-fee of op nacalulatie. 
In het geval van een toevoeging, blijven de kosten van verschotten in beginsel voor rekening opdrachtgever, conform art. 40 lid 1 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, tenzij deze uiteraard geïncasseerd kunnen worden van de wederpartij. 
 
Afdracht/verrekening 
Ingevolge art. 480 Rv en onze algemene voorwaarden, wordt de opbrengst NA aftrek van onze kosten en de daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting, aan de opdrachtgever uitgekeerd. 
Dat geschiedt zoveel mogelijk maandelijks, maar in ieder geval bij iedere afdracht. Afdrachten vinden plaats zodra er op schuldeiserniveau per saldo € 500,00 of meer uit te keren is. Als er dus meerdere dossiers lopen voor dezelfde schuldeiser, wordt het een en ander op portefeuilleniveau 
berekend. Dit is ook van toepassing op toevoegingszaken. 
Bij losse opdrachten wordt direct een declaratie verzonden als de betreffende handeling is verricht. 

 


