
 

Incassovoorwaarden EMYRTAN Advocatuur 

1. In deze incassovoorwaarden wordt verstaan onder a. EMYRTAN: EMYRTAN Advocatuur gevestigd te (5491 DG) Sint Oedenrode, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 17259664 b. B2B-vordering: een opeisbare geldvordering uit hoofde van een handelsovereenkomst in de zin van artikel 
6:119a Burgerlijk Wetboek ten bedrage van minimaal € 500,00 in hoofdsom, waarvan de grondslag en de hoogte niet worden betwist en waarop 
Nederlands recht van toepassing is en ten aanzien waarvan de Nederlandse rechter bevoegd is, vermeerderd met rente en kosten; c. debiteur: een in 
Nederland gevestigde schuldenaar; d. incasso-opdracht: de opdracht tot de buitengerechtelijke incasso van een B2B-vordering op een debiteur; e. 
geïncasseerd bedrag: alle door EMYRTAN ter zake een B2B-vordering ontvangen bedragen, alle door of vanwege de opdrachtgever ter zake een B2B-
vordering ontvangen bedragen, alle door of vanwege de opdrachtgever retour ontvangen goederen althans het daarmee corresponderende bedrag 
dat in mindering strekt op een B2B-vordering, alle ter zake een B2B-vordering gedane crediteringen, kwijtscheldingen of verrekeningen en alle overige 
bedragen c.q. tegenprestaties waarmee de B2B-vordering op welke wijze dan ook wordt gedelgd. 2. Deze incassovoorwaarden zijn van toepassing op 
alle door of namens EMYRTAN aanvaarde incasso-opdrachten. Deze incassovoorwaarden gelden in aanvulling op de op alle door of namens EMYRTAN 
aanvaarde opdrachten van toepassing zijnde Algemene voorwaarden van EMYRTAN, welke dus eveneens van toepassing zijn op incasso-opdrachten 
en zijn te raadplegen op www.emyrtan.nl 3. De opdrachtgever zal alle voor uitvoering van de incasso-opdracht relevante gegevens, zoals een 
openstaande postenlijst, de door de debiteur onbetaald gelaten facturen, de aan de vordering ten grondslag liggende overeenkomst, de daarop van 
toepassing zijnde algemene voorwaarden en de reeds aan de debiteur gezonden aanmaningen, bij de verstrekking van de incasso-opdracht dan wel op 
eerste verzoek aan EMYRTAN ter beschikking stellen. Ten aanzien van door hem aan EMYRTAN verstrekte algemene voorwaarden staat de 
opdrachtgever er voor in dat de debiteur de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard en hij de debiteur voor of bij het sluiten van de overeenkomst 
een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De opdrachtgever staat verder in voor de juistheid en 
volledigheid van de aan EMYRTAN verstrekte gegevens en de deugdelijkheid van de aan EMYRTAN ter incasso uit handen gegeven vordering. De 
opdrachtgever zal alle medewerking verlenen ten behoeve van de uitvoering van de incasso-opdracht. De opdrachtgever zal na verstrekking  opdracht 
zelf geen incassoactiviteiten meer ondernemen en de debiteur in voorkomend geval doorverwijzen naar EMYRTAN. De opdrachtgever informeert 
EMYRTAN direct over rechtstreeks van de debiteur ontvangen correspondentie en betalingen alsmede over overige relevante gegevens. Indien de 
opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen of andere verplichtingen uit hoofde incasso-opdracht niet nakomt, de uitvoering van de 
incasso-opdracht door EMYRTAN op welke wijze dan ook belemmert of de incasso-opdracht beëindigt, is de opdrachtgever aan EMYRTAN het tarief 
verschuldigd als ware de volledige vordering inclusief alle in rekening gebrachte rente en kosten geïncasseerd, onverminderd de overige rechten van 
EMYRTAN. 4. EMYRTAN is volledig vrij om de incasso-opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en alle maatregelen te treffen die zij gewenst, nuttig 
en/of noodzakelijk acht, waartoe de opdrachtgever haar door middel van het verstrekken van de incasso-opdracht machtigt. EMYRTAN is gerechtigd 
om opdrachtgever eventueel uitsluitend via een online portal op de hoogte te houden van het verloop van de incasso-opdracht. Een incasso-opdracht 
leidt niet tot een resultaatsverbintenis maar tot een inspanningsverplichting voor EMYRTAN. EMYRTAN zal de debiteur zonnodig minimaal drie keer, 
schriftelijk of telefonisch, benaderen teneinde betaling van de vordering te bewerkstelligen. Naast de hoofdsom zal EMYRTAN rente en kosten, 
verschuldigd op grond van de aan de vordering ten grondslag liggende overeenkomst en/of de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden 
óf - wanneer deze daaromtrent niets bepalen of de opdrachtgever deze niet bij de verstrekking van de incasso-opdracht aan EMYRTAN ter beschikking 
heeft gesteld - op grond van de wet, aan de debiteur in rekening brengen. EMYRTAN zal de debiteur sommeren tot betaling op de (zakelijke) 
bankrekening van opdrachtgever. Emyrtan kan, indien van toepassing, geen derdengelden ontvangen omdat zij geen stichting derdengelden ter 
beschikking heeft. 5. De door de opdrachtgever aan EMYRTAN in verband met een incasso-opdracht verschuldigde tarieven, exclusief omzetbelasting, 
zijn:  
I. Indien de volledige vordering inclusief alle in rekening gebrachte rente en kosten wordt geïncasseerd, komen de rente en kosten als honorarium toe 
aan EMYRTAN. EMYRTAN zal in dat geval geen verdere kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen en de opdrachtgever ontvangt per saldo de 
volledige hoofdsom.  
II. Indien niet de volledige vordering inclusief alle in rekening gebrachte rente en kosten maar wel minimaal een bedrag ter hoogte van de hoofdsom 
wordt geïncasseerd, wordt het door de opdrachtgever aan EMYRTAN verschuldigde honorarium, met een minimum van € 150,00, over het 
geïncasseerde bedrag berekend aan de hand van de staffel als hieronder onder III. vermeld, met dien verstande dat alle percentages worden verhoogd 
met twee procent. Indien de geïncasseerde rente en kosten een hoger bedrag belopen dan het honorarium als bedoeld in de vorige zin, dan komen die 
rente en kosten als honorarium toe aan EMYRTAN.  
III. Indien minder dan een bedrag ter hoogte van de hoofdsom wordt geïncasseerd, wordt het door de opdrachtgever aan EMYRTAN verschuldigde 

honorarium, met een minimum van € 125,00, over het geïncasseerde bedrag berekend aan de hand van de volgende staffel (consumenten): • Over de 

eerste € 2.500,00: 15%; • Over de volgende € 2.500,00: 10%; • Over de volgende € 5.000,00:  8% • Over de volgende € 190.000,00: 3% • Boven de € 
200.000,00: 1%. IV. Indien niets geïncasseerd, is de zakelijke opdrachtgever een bedrag van € 75,00 aan dossierkosten aan EMYRTAN verschuldigd. 
6. Indien door opdrachtgever ter zake een vordering op een debiteur een bedrag op haar zakelijke rekening wordt ontvangen, zal zij EMYRTAN daarover 

binnen 5 dagen na ontvangst van (een deel van) de hoofdsom en incassokosten informeren en de aan EMYRTAN toekomende incassokosten aan 

EMYRTAN per bank overmaken. EMYRTAN kan tussentijds (voorschot)declaraties aan de opdrachtgever zenden en aan het einde van de zaak een 

einddeclaratie. De betalingstermijn bedraagt twee weken na de datum declaratie. 7. Indien er op enig moment om wat voor reden dan ook 

(bijvoorbeeld indien de vordering door de debiteur (alsnog) wordt betwist) geen sprake meer is van een incasso-opdracht als omschreven in artikel 1 

van deze incassovoorwaarden, dan is EMYRTAN gerechtigd de incasso-opdracht onmiddellijk te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding 

gehouden te zijn en onverminderd haar recht op volledige betaling van de in artikel 5 van deze incassovoorwaarden genoemde tarieven. EMYRTAN zal 

in dat geval overleg met de opdrachtgever plegen of hij de zaak al dan niet verder door EMYRTAN wenst te laten behandelen op basis van een door de 

opdrachtgever aan EMYRTAN te verstrekken nieuwe opdracht en tegen alsdan nader overeen te komen voorwaarden en tarieven. 7. Indien een 

vordering op een debiteur ondanks de inspanningen van EMYRTAN onverhoopt niet of niet volledig buitengerechtelijk mocht worden geïncasseerd, 

dan zal EMYRTAN met de opdrachtgever overleg plegen of hij nadere stappen wenst te ondernemen (bijvoorbeeld verhaalsonderzoek, 

faillissementsaanvraag, conservatoire beslaglegging of gerechtelijke procedure) of dat hij de zaak wenst te sluiten (bijvoorbeeld omdat de debiteur 

failliet is verklaard, vanwege gebrek aan bekende verhaalsmogelijkheden of uit kosten-baten oogpunt). Indien de opdrachtgever nadere stappen wenst 

te ondernemen, dan vallen die niet onder de incasso-opdracht en de daarvoor geldende voorwaarden en tarieven. EMYRTAN kan deze aanvullende 

diensten verlenen op basis van een door opdrachtgever aan EMYRTAN te verstrekken nieuwe opdracht en tegen alsdan nader overeen te komen 

voorwaarden en tarieven.                        22-11-2021 

 


