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Your Incasso Company – Tarieven 2014 

Wanneer Your Incasso Company uw incasso opdrachten afhandelt, kunnen zich meerdere scenario’s 

voordoen. 

 

1. Volledige incasso – geen kosten 

Betaalt uw debiteur de factuur volledig aan Your Incasso Company, dan keren wij dezelfde dag nog de 

geïncasseerde hoofdsom plus de wettelijke rente aan u uit. De incassokosten die uw debiteur aan Your 

Incasso Company heeft betaald, vormen ons honorarium. Deze incasso opdracht is voor u verder 

volledig kosteloos. 

De WIK (Wet Incassokosten) die wij bij uw debiteur in rekening brengen: 

T/m € 2.500,- 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,- 

T/m € 5.000,- € 375,- + 10% over deel boven de € 2.500,- 

T/m € 10.000,- € 625,- + 5% over deel boven de € 5.000,- 

T/m € 200,000,- € 875,- + 1% over deel boven de € 10.000,- 

Boven de € 200,000,- € 2.775,- + 0,5% over deel boven de € 200.000,- 

Btw 
Your Incasso Company kan uitsluitend btw over de (incasso)kosten bij uw debiteur vorderen als uw 
organisatie niet btw-plichtig is. 

 

Betaalt uw debiteur na het inschakelen van Your Incasso Company alleen de hoofdsom met rente, of 

slechts een deel van de hoofdsom? Dan worden de incassokosten in rekening gebracht bij de 

opdrachtgever. 

 

2. Geen resultaat – kleine vergoeding 

A. Blijkt uw vordering niet inbaar te zijn? 
B. Heeft u een vordering ten onrechte bij ons ingediend? 
C. Trekt u de vordering op eigen initiatief terug? Voordat Your Incasso Company met de incasso 

opdracht is   begonnen? 
D. U heeft Your Incasso Company niet de gevraagde gegevens verstuurt. Wij stuurde u hierover twee 

maal een herinnering. 
 

Indien a,b,c of d op uw incasso opdracht van toepassing is dan brengen wij eenmalig € 35,00 excl btw in 
rekening per vordering. 
 

3. Kruisbetaling – administratiekosten 

Is er sprake van een kruisbetaling: een betaling die rechtstreeks bij u wordt voldaan op of na het moment 

dat u het dossier aan Your Incasso Company overdraagt? Als u dit binnen 12 uur aan ons meldt, 

brengen wij alleen administratiekosten ad € 20,00 in rekening. 
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4. Terugtrekking incasso opdracht – gemodereerd tarief  

Trekt u de incasso opdracht terug nadat Your Incasso Company reeds met de incasso opdracht is 

begonnen?  Dan berekenen wij u de volledige incassokosten die normaal aan uw debiteur in rekening 

worden gebracht. 

 

5. Tarieven gerechtelijke incasso 

Kan uw vordering niet via het minnelijke traject worden geïncasseerd? Dan kunnen wij in overleg met u 

een gerechtelijke procedure opstarten. Onze juristen zullen de gehele gerechtelijke procedure voor u 

verzorgen. In beginsel zijn bij (standaard)procedures de  proceskosten grotendeels verhaalbaar op de 

wederpartij. 

 


