Algemene voorwaarden Huyer deurwaarder & incasso
1.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Huyer: de besloten vennootschap Deurinc B.V. h.o.d.n. Huyer
deurwaarder & incasso, de gebruiker van deze algemene
voorwaarden.
b.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan
Huyer een opdracht verstrekt, dan wel met Huyer een overeenkomst
aangaat.
c.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Huyer en de Opdrachtgever.
d.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens begrepen digitaal,
waaronder per fax en per e-mail.
e.
Debiteur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de
Opdrachtgever een vordering pretendeert te hebben.
f.
Geïncasseerde bedragen: betaling(en) die Huyer van de debiteur of
van derden incasseert, alsook de betaling(en) die de Opdrachtgever
rechtstreeks van de debiteur of van derden ontvangt.
g.
Ambtshandelingen: handelingen als bedoeld in artikel 2 van de
Gerechtsdeurwaarderswet.
h.
Niet-ambtshandelingen. De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder
meer (doch niet uitsluitend):

Incassowerkzaamheden: werkzaamheden die als doel hebben
(buiten rechte) een betaling te verkrijgen van gepretendeerde
vorderingen;

Het geven van (juridisch) adviezen, het verlenen van juridische
bijstand, het voeren en/of begeleiden van (gerechtelijke)
procedures, het opstellen van processtukken (zoals
dagvaardingen), het opstellen van contracten, het voeren en/of
begeleiden van onderhandelingen, en al hetgeen met het
vorenstaande direct of indirect verband houdt of daaruit
voortvloeit.

2.

Identiteit van de opdrachtnemer
Naam: Deurinc B.V. h.o.d.n.
Huyer deurwaarder & incasso
Adres: Pieter Lieftinckweg 32A
Postcode: 1505 HX
Plaats: Zaandam
Gemeente: Zaanstad

Telefoonnummer: 075-6123861
E-mail: info@huyerincasso.nl
Website: http://www.huyerincasso.nl/
KvK-nummer: 35027310
BTW-nummer: NL805205263B02

3.
Toepasselijkheid
3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband
houdende werkzaamheden met betrekking tot de levering van diensten van
Huyer aan de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2
Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden
van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4
Indien één of meerdere bepalingen in deze vlgemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd
mochten worden of anderszins buiten toepassing worden verklaard, dan
blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe
bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
3.5
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich
tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient te worden gehandeld "naar de geest"
van deze algemene voorwaarden.
3.6
Indien Huyer niet steeds strikte naleving van deze algemene
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Huyer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden te verlangen.
3.7
Deze algemene voorwaarden zijn (mede) bedongen ten behoeve
van de maten van Huyer en de bij Huyer werkzame personen. Alle met
Huyer gesloten opdrachten en overeenkomsten worden, met terzijdestelling
van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Huyer.
4.
Aanbod, aanvaarding en overeenkomst
4.1
Een aanbieding of prijsopgave van Huyer bindt haar niet en geldt
slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
4.2
Opdrachten en vervolginstructies van de Opdrachtgever dienen
schriftelijk te worden ingediend bij Huyer.
4.3
De Opdrachtgever dient alle relevante informatie c.q. stukken bij
de opdracht en of op eerste verzoek van Huyer te verstrekken, zich te

onthouden van activiteiten die de opdracht kunnen doorkruisen en iedere
ontwikkeling in het dossier, waaronder directe betalingen aan de
Opdrachtgever, onmiddellijk schriftelijk aan Huyer te melden.
4.4
Huyer is gerechtigd een opdracht van de Opdrachtgever zonder
opgave van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren.
4.5
Een overeenkomst komt tot stand tussen Huyer en de
Opdrachtgever, zodra Huyer een opdracht van de Opdrachtgever
schriftelijk aanvaardt door middel van een opdrachtbevestiging of door
uitvoering aan de opdracht te geven.
4.6
Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de
vervolginstructies geldt de dossieradministratie van Huyer voor partijen als
bindend bewijs.









5.
Uitvoering van de opdracht
5.1
Een aan Huyer verstrekte opdracht tot het incasseren van een
vordering machtigt Huyer in naam van Opdrachtgever alle benodigde
(rechts)handelingen te verrichten die naar het oordeel van Huyer
noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder (doch niet uitsluitend):
in contact treden met de debiteur, zowel schriftelijk als mondeling;
het in rekening brengen van rente en kosten aan de debiteur;
het ontvangen van gelden en het treffen van een (naar het oordeel van
Huyer) redelijk betalingsvoorstel van de debiteur en het geven van
uitvoering aan de daaraan verbonden regeling met de debiteur;
het nemen/doen van verhaalsinformatie en -onderzoek;
het opstarten van een gerechtelijke procedure, dan wel het aanvragen
van het faillissement van de debiteur;
het uitwinnen van een executoriale titel.
5.2
Alle in het kader van de opdracht door Huyer te verrichten
werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de
Opdrachtgever. De daarvoor te maken (interne/externe) kosten dienen op
eerste verzoek door de Opdrachtgever aan Huyer te worden voldaan.
Huyer kan verlangen dat de Opdrachtgever voor die kosten een voorschot
betaald ter dekking van de (te maken) kosten.
5.3
Indien tussentijds door Huyer betalingen worden ontvangen, zal
Huyer die op verzoek van de Opdrachtgever tussentijds afdragen, onder
aftrek van de door Huyer tot dan alle gemaakte kosten, alsmede een
voorschot op de nog te verwachte kosten c.q. het honorarium van Huyer.
Er kan door de Opdrachtgever geen afdracht worden verlangd als het saldo
op dossierniveau minder bedraagt dan € 500,- per zaak.

5.4
Huyer zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de
opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, - behalve in geval
van bijstand van een collega gerechtsdeurwaarder - bij de keuze van deze
derden zoveel mogelijk van te voren overleg voeren met de Opdrachtgever.
5.5
Iedere aansprakelijkheid van Huyer voor tekortkomingen van door
Huyer ingeschakelde derden is uitgesloten. Indien Huyer derden inschakelt
die een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk
beding door Huyer mede namens de desbetreffende Opdrachtgever van
Huyer aanvaard.
6.
Duur en einde van de opdracht
6.1
Iedere opdracht met Huyer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2
Huyer is gerechtigd de opdracht tussentijds per direct op te zegen,
indien de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft
verstrekt aan Huyer aangaande de opdracht of niet of niet adequaat
reageert op (voorafgaande) verzoeken van Huyer. In dat geval gelden
onverkort de hierna te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de
opdracht voltooid is door Huyer, met inachtneming van de eventueel door
Huyer bespaarde kosten.
7.
Tarieven
7.1
De Opdrachtgever is aan Huyer een basisvergoeding per
tijdsperiode of opdracht en een variabele (incasso)kostenvergoeding
verschuldigd. De basisvergoeding dient voorafgaand aan de betreffende
contractperiode/opdracht door de Opdrachtgever te zijn voldaan bij gebreke
waarvan deze geen rechten kan ontlenen aan de gesloten overeenkomst
en Huyer haar werkzaamheden ter zake zonder voorafgaande
aankondiging mag opschorten c.q. beëindigen.
7.2
Voor ambtshandelingen is de Opdrachtgever, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen, de in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen
Gerechtsdeurwaarders (BTAG) genoemde tarieven aan Huyer
verschuldigd.
7.3
Voor alle overige werkzaamheden geldt het volgende:

Bij de aanvaarding van de opdracht door Huyer is de Opdrachtgever,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen, aan Huyer een basisvergoeding
voor dossierkosten verschuldigd van € 35,- exclusief btw per opdracht.



Bij incasso van geldvorderingen. De Opdrachtgever is, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen, aan Huyer een vergoeding verschuldigd van
15% over het te incasseren bedrag met een minimum gelijk aan het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) als
genoemd in artikel 6:96 BW. Deze vergoeding is ook verschuldigd, indien
het bedrag rechtstreeks aan de Opdrachtgever is betaald en ongeacht de
wijze waarop de betaling plaatsvindt, te weten in geld, door verrekening of
welke andere wijze dan ook. Genoemde vergoeding is derhalve
verschuldigd over alle betalingen en prestaties van de wederpartij die
strekken tot voldoening c.q. vermindering van de te incasseren vordering
zonder dat Huyer behoeft aan te tonen dat de betaling het gevolg is van
enig handelen door Huyer. De Opdrachtgever is de genoemde vergoeding
ook verschuldigd, indien hij een vaststellingsovereenkomst treft met de
debiteur voor een lager bedrag. In dat geval staat het Huyer vrij de
overeengekomen vergoeding te berekenen over het bij de opdracht
opgegeven bedrag. Genoemde vergoeding is ook verschuldigd, indien de
Opdrachtgever, ondanks daartoe strekkend advies van Huyer, de incasso
niet via de gerechtelijke weg wenst te continueren, de opdracht intrekt dan
wel niet meer reageert binnen een termijn van 14 dagen op verzoeken tot
nadere instructies/contact van de kant van Huyer.

Executiefase. In afwijking van het geldende incassotarief geldt, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, voor de afwikkeling van een opdracht
van een professionele opdrachtgever handelend in de uitoefening van het
rechtskundig beroep of bedrijf c.q. de incassopraktijk een tarief van 5%
over het geïncasseerde bedrag, te berekenen over alle bedragen die Huyer
voor of namens de Opdrachtgever heeft geïnd en ongeacht of de geïnde
bedragen door Huyer, dan wel rechtstreeks door of namens de
Opdrachtgever zijn ontvangen en ongeacht de wijze van betaling. Dit tarief
is ook verschuldigd over betalingen gedaan tijdens of na een door Huyer
gelegd (conservatoir) beslag.

Honorarium juridische bijstand en gerechtelijke werkzaamheden. Indien
Huyer aan de Opdrachtgever juridische bijstand verleent, dan geldt het
navolgende. Huyer verleent, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aan
de Opdrachtgever juridische bijstand tegen een uurtarief van € 150,exclusief btw. Deze juridische bijstand wordt verleend door juristen
van/namens Huyer, dan wel juristen die door Huyer zijn ingeschakeld. De
Opdrachtgever dient derhalve aan Huyer een vergoeding te betalen van
een bedrag gelijk aan het honorarium, vermenigvuldigd met de bestede
uren en in elk geval met een minimum gelijk aan het alsdan geldende en
door het betreffende gerecht gehanteerde liquidatietarief.



Externe kosten. Externe kosten, waaronder (doch niet uitsluitend)
griffierecht, informatiekosten, kosten voor de slotenmaker, kosten voor door
Huyer ingeschakelde verhuizers en kosten voor (met instemming van de
Opdrachtgever) ingeschakelde derden zullen op voorhand aan de
Opdrachtgever worden doorbelast, dan wel dienen bij voorschot door de
Opdrachtgever aan Huyer te worden voldaan.

Overige. Voor alle andere/overige werkzaamheden die niet vallen onder
de hierboven omschreven werkzaamheden en tarieven, zoals de
administratie in termijnzaken, geldt dat de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, een uurtarief van € 100,- exclusief btw aan Huyer
verschuldigd is.
8.
Uitvoering van de overeenkomst
8.1
Huyer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren.
8.2
Huyer heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst,
zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen,
goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
9.
Factuur en betaling
9.1
De Opdrachtgever dient de factuur, zonder korting of inhouding,
binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Huyer te voldoen, behoudens
verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten die de
Opdrachtgever aan Huyer heeft verstrekt. Huyer is gerechtigd
vooruitbetaling te verzoeken.
9.2
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever,
zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Alsdan is de
Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een
gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend. Telkens
na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
9.3
Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort
geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit
hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan dient de
Opdrachtgever Huyer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, met
een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. De
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente, de
rente als bedoeld in artikel 9.2, verschuldigd. Indien door Huyer, uit
coulanceoverwegingen of anderszins, aan de Opdrachtgever uitstel wordt

verleend voor het verrichten van enige prestatie, heeft de nieuwe termijn
steeds een fataal karakter.
9.4
In geval van liquidatie, beslag, faillissement, surseance van
betaling of schuldsanering van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van
Huyer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Alsdan heeft Huyer het
recht (verdere) uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Huyer op
schadevergoeding.
9.5
Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt eerst tot voldoening
van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de
invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt
enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande
hoofdsom.

•

•

10.
Ontbinding
10.1
Huyer behoudt zich het recht voor de opdracht tussentijds te
beëindigen, indien onder meer:
de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
tijdig of niet volledig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst Huyer
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
er dreigend of onveilig gedrag voordoet tegenover één of meerdere
door Huyer ingeschakelde personen.
10.2
Indien er door Huyer wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging
van de overeenkomst door één of meerdere van de in 10.1 genoemde
gebeurtenissen, dan is de overeengekomen vergoeding gewoon
verschuldigd. Huyer behoudt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor van de
Opdrachtgever (volledige) schadevergoeding te vorderen.
11.
Aansprakelijkheid
11.1
Huyer is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de
Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet
aan de zijde van Huyer of door haar ingeschakelde personen.
11.2
Iedere aansprakelijkheid van Huyer is beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval uit hoofde van de door Huyer gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens

genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot de hoogte van het (fictieve) factuurbedrag.
11.3
Huyer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
11.4
De Opdrachtgever dient Huyer voor aanspraken van derden, uit
welke hoofde dan ook, te vrijwaren.
11.5
Vorderingsrechten
en
andere
bevoegdheden
van
de
Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Huyer vervallen in ieder
geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een
feit voordoet waaraan de Opdrachtgever genoemde rechten en
bevoegdheden kan ontlenen.
11.6
Indien de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen jegens Huyer die
volgen uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet,
niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade die Huyer daardoor lijdt.
12.
Overmacht
12.1
Huyer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting c.q.
prestatie, indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden,
overstromingen, aardverschuivingen, terrorisme, belemmeringen door
derden, die van overheden inbegrepen, diefstal, brand, werkstakingen,
oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, storing in de stroomvoorziening,
internetstoring, verkeersstoringen en ziekte van een persoon die Huyer bij
de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
12.2
Indien er sprake is van overmacht, dan zal Huyer de
Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Alsdan is
Huyer niet gehouden tot het vergoeden van enige schade als een direct of
indirect gevolg daarvan en is zij ontheven van haar verplichting tot
uitvoering van de overeenkomst.
13.
Wijzigen van de overeenkomst
13.1
Huyer behoudt zich het recht voor eenzijdige wijzingen in deze
algemene voorwaarden aan te brengen. Meer in het bijzonder zal Huyer
van het aan haar toekomende recht gebruik maken, indien de toepasselijke
wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven.

14.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1
De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het
Nederlandse recht.
14.2
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse
rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet
dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze
van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de
rechtbank Noord-Holland.
15.
Vindplaats algemene voorwaarden
15.1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank
Haarlem, Sector Kanton, Locatie Zaandam, onder nummer 00001/2003 en
nadien gewijzigd/aangepast per 12 oktober 2018. Tevens zijn de algemene
voorwaarden gepubliceerd op de website van Huyer, www.huyerincasso.nl
onder U heeft een vordering.

