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INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS
ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

A. Algemeen:
1.

“Incasso Network Company Lawyers” hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar
werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

2.

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als
een uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders
door opdrachtnemer cq “Incasso Network Company Lawyers” vermeldt.

3.

Onder Client wordt verstaan: degene die aan opdrachtnemer
opdrachtnemer verzoekt Incasso cq
juridische werkzaamheden ter hand te nemen, met dien verstande dat opdrachtgever
cq Client bevoegd is tot het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer
alsmede persoonlijk borg staat voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
verplichtingen.

4.

Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de Client cq opdrachtgever.
Onder incassokosten worden verstaan: de incasso-provisie
incasso provisie van een vordering buiten rechte.
Onder proceskosten worden verstaan: alle kosten gemaakt voor gerechtelijke
gerechtelijke procedures.

5.

De voorbereiding en uitvoering van een incasso-opdracht
incasso
in- als buiten rechte zal
zoveel mogelijk door “Incasso Network Company Lawyers” zelf worden verricht.
Bij de uitvoering van de opdrachten
opdrachten zullen ze zich inspannen voor een goede
behartiging van de belangen van de opdrachtgever cq Client.

6.

“Incasso Network Company Lawyers” zijn nimmer verplicht tot acceptatie van de
aangeboden werkzaamheden.

7.

“Incasso Network Company Lawyers” zullen trachten de volgende bedragen te incasseren:
A. De hoofdsom.
B. De verschuldigde wettelijke rente.
C. De Incassoprovisie.
D. De eventuele proceskosten.
procesk
“Incasso Network Company Lawyers” zijn ten alle tijde gerechtigd, indien dat
gewenst voorkomt, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende,
de zaak met voorafgaande toestemming van client, te schikken.
schikke
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8.

Client dient de vorderingen ter Incasso over te dragen aan “Incasso Network Company
Lawyers” tezamen met alle noodzakelijke stukken zoals: algemene voorwaarden,
facturen, aanmaningen en correspondentie.
Opdrachtnemer verlangt van Client dat deze zal instaan voor de juistheid van afgegeven
gegevens, en informatie.

9.

De ter incasso overgedragen vorderingen zijn opeisbaar en betreffen vorderingen op
natuurlijke personen,
ersonen, rechtspersonen en geregistreerde bedrijven, woonachtig of gevestigd
in de Benelux.

B. Verplichtingen van de client:
10.

Client geeft de vorderingen, ter incasso in handen waarvan / die:
A. De wanbetaler
er een algemeen rechtsgeldige factuur van heeft ontvangen.
B. De wanbetaler reeds een sommatie heeft ontvangen en in gebreke gesteld.
C. Die in Nederlandse valuta zij uitgedrukt, tenzij de betrokken partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

11.

Client zal, na aangaan van de overeenkomst met opdrachtnemer inzake de uit handen
te geven vorderingen geen correspondenties of acties van welke aard dan ook, richting
de debiteur/wanbetaler
iteur/wanbetaler ondernemen.

C. Afrekening en facturering:
12.

Betalingen van de debiteur gedaan aan “Incasso Network Company Lawyers” of
rechtstreeks aan de Client zijn in de eerste instantie ter voldoening van de incassokosten
incasso
en komen direct toe aan de opdrachtnemer voornoemd en zijn onmiddellijk opeisbaar.
opeisbaar

13.

Betalingen van de debiteur rechtstreeks aan de client, vanaf het datum van het aangaan
van de overeenkomst, moeten terstond worden gemeld aan “Incasso Network Company
Lawyers”. Deze betalingen worden zoals in artikel 12 genoemde afrekening vermeld,
als incasso resultaat beschouwd.

14.

Op de afrekening naar de opdrachtgever toe worden, van de door debiteuren
debiteuren betaalde
bedragen aan “Incasso Network Company Lawyers” en / of de client, zowel de
buitengerechtelijke kosten alsmede de voorschotten in mindering gebracht van de
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hoofdsom en de daarbij behorende rente.
15.

Aan de Client wordt het volgende in rekening gebracht:
A. Incassokosten/provisie, welke aan de wanbetaler in rekening werden gebracht,
met dien verstande dat deze kosten niet door de wanbetaler werden voldaan.
De incasso-provisie
provisie wordt dan door de Client zelf voldaan.
B. De hoogte van de incassoprovisie bedraagt tenminste 15% van de gevorderde
hoofdsom en wel op basis van “No Cure No Pay”.
C. Deze incasso-provisie
provisie is exclusief BTW tenzij, anders wordt overeengekomen.
D. Werkzaamheden die niet vallen onder normale incasso werkzaamheden, zoals
het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen onder meer inzake
arbeidsrecht,
rbeidsrecht, zullen naar redelijkheid en billijkheid in rekening worden gebracht
tegen een vast te stellen vergoeding.

16.

Een incasso procedure kan onder meer als beeindigd beschouwd worden als:
n staat van faillissement verkeert of surseance van is
A. De wanbetaler in
aangevraagd.
B. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, en een gerechtelijke
procedure wordt afgeraden.

D. Aansprakelijkheid.
17.

“Incasso Network Company Lawyers” voert haar werkzaamheden naar eer en
geweten uit en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van
niet gerechtvaardigde vorderingen ter incasso en/of de gevolgen die ontstaan
uit onderzoek of recherche van de opdrachtnemer voornoemd.
Hett accepteren en de daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso
geschied uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.
aansprakelijkheid.

18.

De incassokosten worden in rechte gevorderd als in de uitdrukkelijk overeengekomen
leverings- en betalingsvoorwaarden de zgn. “incasso-clausule”
“incasso clausule” is opgenomen, waarin
is bepaald, dat de buiten-gerechtelijke
buiten
echtelijke kosten op de nalatige betaler kunnen worden
verhaald.
Bij gebreke van een dergelijke bepaling worden de incassokosten gevorderd op
grond van vermogensschade, welke een gevolg is van de nalatigheid van debiteur.
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19.

Nadat de vordering uit handen is gegeven dient de opdrachtgever de debiteur altijd
naar “Incasso Network Company Lawyers” te verwijzen.
Eventuele betalingen dienen terstond aan opdrachtnemer te worden gemeld.
gem

20.

Als op minnelijke wijze geen afdoening wordt verkregen en rechtsmaatregelen
moeten worden genomen, vindt overleg plaats met de opdrachtgever.
Toestemming houdt tevens in, dat na verkregen vonnis executiemaatregelen
executiemaatregele
kunnen worden genomen.
Hieronder wordt verstaan het treffen van maatregelen, welke het meest effectief
zijn om te komen tot nakoming van het vonnis onder meer het incasseren van
de hoofdsom en kosten (zie ook artikel 7).

21.

Niet toerekenbare tekortkoming: Omstandigheden buiten de wil en het toedoen
van “Incasso Network Company Lawyers”, alsmede iedere niet voorzienbare
omstandigheid waardoor de naleving van van de overeenkomst kan worden
verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming. Hieronder dient men te
onder meer verstaan: bijzondere omstandigheden zoals staking en ziekte van
personeel.
Opdrachtnemer voornoemd heeft de keuze om hetzij
hetzij nakoming met de duur
van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele
te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat
geval is de client gehouden de gemaakte kosten
ko
te vergoeden.

E Eindafwikkeling en slotbepaling.

22.

De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden tussen partijen vanaf de
datum waarop client een incasso via de website aanmeldt, of vanaf de datum
dat de client
lient anderszins blijk heeft gegeven akkoord te zijn met de algemene
voorwaarden cq. De bepalingen van “Incasso Network Company Lawyers”

23.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Echter kan de overeenkomst
slechts eenzijdig door opdrachtgever
opdrachtgever opgezegd door middel van een aangetekend
schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Vanaf ontvangst opzegging zullen geen nieuwe incasso-maatregelen
incasso maatregelen worden getroffen
naar schuldenaars. Ontvangen betalingen zullen conform het contract worden afgehandeld.

24.

Na volledig afwikkeling draagt “Incasso network Company Lawyers” in overleg en indien
gewenst, de aan haar door de client ter hand gestelde stukken
st
over aan de client /
opdrachtgever.
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De opdrachtnemer voornoemd is ook na beeindiging van de overeenkomst gerechtigd
de in behandeling zijnde vorderingen ter incasso, tot het einde uit te voeren, met
inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
25.

Beide partijen kunnen afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden
mits dit schriftelijk is overeengekomen.

26.

Bij eventueel incasseren van vorderingen in het buitenland gelden gezien de extra kosten van
verhaal, andere incasso-tarieven en wel op basis van “No Cure / No pay”, klanten betalen
uitsluitend als er geincasseerd wordt.
Als in overleg met de client een procedure wordt gestart brengen wij alleen de kosten voor de
procureur, rechtbank en gerechtsdeurwaarder in rekening.

27.

“Incasso Network Company Lawyers” kan voordat een gerechtelijke procedure
aanhangig wordt gemaakt, een door haar te bepalen voorschot verlangen ter
dekking van de te maken kosten voor griffierecht, dagvaarding e.d.

28.

“Incasso Network Company Lawyers” behoudt zich het recht voor een incassoopdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren cq. te beeindigen, indien dit
naar haar mening onrechtmatig en niet verantwoord is.

29.

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever cq. Client en “Incasso Network
Company Lawyers” is het Nederlands recht van toepassing.

==========================.
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