
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR G.J. VAN VELZEN  

 

Artikel 1  

1.  “Opdrachtnemer”  is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.J. van Velzen Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V., handelend onder de 
naam Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen te Rotterdam, nader te noemen “Van Velzen”.  

2.  “Opdrachtgever” is diegene die een overeenkomst van opdracht aangaat met Van Velzen. 

3. Onder “ambtshandelingen” wordt verstaan hetgeen in artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet is beschreven. 

4. Onder 'hoofdsom' wordt de door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter incasso aangeboden gepretendeerde vordering verstaan. 

5. Onder 'betaling' wordt verstaan alle door opdrachtnemer, opdrachtgever of derden ontvangen bedragen, crediteringen door opdrachtgever of eiser, door 
opdrachtgever verzuimd te vermelden betalingen welke zijn ontvangen voor incasso overdracht aan opdrachtnemer, de waarde van door opdrachtgever retour 
genomen zaken en overige goederen, betaling in natura alsmede overige prestaties. Voor zover nodig wordt met betaling gelijkgesteld een door de schuldenaar 
of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. 

6. Onder 'geïncasseerde bedragen' worden mede verstaan de rechtstreeks aan de opdrachtgever of eiser betaalde bedragen en de prestaties als in het 
vorige lid vermeld. 

7. Onder “verschotten” worden de daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten die hem door derden in rekening zijn of worden gebracht, verstaan. 
Hieronder vallen, maar zijn daar niet toe beperkt, de kosten voor het inschakelen van advocaten,  notarissen en andere gerechtsdeurwaarders, van 
opgevraagde informatie uit de Basis Registratie Personen, handelsregister, UWV, RDW, Digitaal Beslag Register, Centraal Curatele- en Bewind Register, 
Insolventieregister, Huwelijksgoederenregister en kadaster, griffierecht et cetera. Deze kosten worden de opdrachtgever als voorschot in rekening gebracht, 
doch zoveel mogelijk aan de wederpartij doorbelast. In voorkomende gevallen aangaande inschakeling van gerechtsdeurwaarders gevallen geldt dat 
minimaal de in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders genoemde schuldenaarstarief voor  de betreffende ambtsverrichting in rekening wordt 
gebracht. 

8. Onder 'dossierkosten' worden de kosten voor administratieve invoer en de aanleg van een elektronisch en/of fysiek dossier verstaan. 

9. Onder 'derdengelden' worden de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden verstaan. 

10. Onder 'incassoprovisie' wordt de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor het incasseren van gelden verstaan. 

 
Artikel 2 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden van Van Velzen. Zij 
zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, in welke benaming dan ook, zijn niet van 
toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Van Velzen. 

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en 
hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang. 

3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of 
verstrekken van een opdracht en zijn ze slechts geldig zoals als op die offerte is vermeld en bij gebreke van een dergelijke vermelding tot het moment dat 
schriftelijk de offerte wordt ingetrokken. 

4. Tenzij schriftelijk anders bepaald zijn alle in deze voorwaarden, offertes, bevestigingen et cetera genoemde bedragen in euro's exclusief omzetbelasting 
(B.T.W.). 

5.De in deze voorwaarden bedoelde tarieven, bedragen of anderszins zijn vermeld op de website van Van Velzen en worden aangepast zodra die tarieven van 
overheidswege bij Wet, AMVB of richtlijnen van rechters worden gewijzigd. Tariefwijzigingen gelden tevens voor lopende opdrachten. . 

6. Alle overeenkomsten worden als overeenkomst van opdracht aangegaan. Van Velzen, diens medewerkers en ingeschakelde derden handelen bij de 
uitvoering van de overeenkomst zelfstandig en dus zonder sturing of inmenging door de opdrachtgever. 

7. Indien opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de overeenkomst met meerdere opdrachtgevers is aangegaan, zijn de 
afzonderlijke vennoten, respectievelijk maten en opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst hoofdelijk 
aansprakelijk jegens Van Velzen. 

8. De betreffende opdracht hoeft niet persoonlijk door Van Velzen te worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Van Velzen is bevoegd 
de overeenkomst zonodig door derden te laten uitvoeren, mits daardoor door haar de nodige zorgvuldigheid wordt betracht. Van Velzen is bevoegd een 
lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. 

9. Cessie of verpanding van vorderingen op Van Velzen door opdrachtgever is uitgesloten. 

10. Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd is met wetgeving geschreven ter bescherming van de rechten van natuurlijke personen niet 
handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat de strijdige bepaling in overeenstemming gebracht wordt met het geldend recht, doch voor het 
overige geheel in stand blijft. 

 
11. Hetgeen Van Velzen krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever verschuldigd is, is ongeacht het gewenste of behaalde resultaat. Van Velzen heeft ten 
aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat. 

Artikel 3 

1. Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Van Velzen, en verder iedere niet voorziene omstandigheid 
waardoor van haar redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd. 

2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door Van Velzen geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover 
enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Van Velzen inzake diens 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk. Opdrachtgever dient binnen 6 maanden na ontstaan van het vermeende 



schadeberokkenend feit Van Velzen schriftelijk per aangetekende brief of per deurwaardersexploot aansprakelijk te stellen op straffe van verval van enige 
aansprakelijkheid. Na ommekomst van voormelde termijn zal opdrachtgever geen schadeclaim jegens Van Velzen meer kunnen instellen. 

Artikel 4 

1. De opdrachtgever dient bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Van Velzen. 

2. Opdrachtgever is gehouden om wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan Van 
Velzen kenbaar te maken. Bij verkoop of verpanding van de in behandeling zijnde vorderingen of indien de vorderingen aan een andere tussenpersoon 
zullen worden overgedragen dan zal Van Velzen de betreffende dossiers sluiten en afrekenen op de wijze alsof alle vorderingen betaald zijn. Eventuele 
kortingen zullen dan vervallen en met de nieuwe rechthebbende zal desgewenst een nieuwe overeenkomst worden gesloten. 

3. Indien de opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Van Velzen voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens de 

opdrachtgever op te schorten dan wel de opdracht te annuleren. Van Velzen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De opdrachtgever 

dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan Van Velzen te voldoen. 

 

Artikel 5 

 
1. Opdrachtgever machtigt Van Velzen in opdrachtgevers' naam alle benodigde gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar 
haar inzicht nodig zijn. Hieronder vallen, maar zijn daartoe niet beperkt, het schriftelijk, telefonisch, per sms, e-mail en persoonlijk benaderen van de 
debiteur, het in rekening brengen van rente en kosten aan de debiteur, het ontvangen van gelden voor de opdrachtgever, het treffen van naar gelang van de 
specifieke omstandigheden van de zaak redelijke betalingsregeling, het (doen) starten van een rechtsgang voor de bevoegde (rechterlijke) instantie, het 
inschakelen van derden. De incassowerkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

2.  Van Velzen behoudt zich het recht voor aan de opdrachtgever een voorschot te vragen ter dekking van de door haar gemaakte en nog te maken kosten. 
Dit voorschot zal bij de afwikkeling van de opdracht worden afgerekend dan wel verrekend. Zolang het voorschotbedrag niet is voldaan, is Van 
Velzen niet gehouden tot verdere werkzaamheden.  

3. Van Velzen draagt periodiek gelden af aan opdrachtgever zodra deze de gemaakte verschotten en kosten en de eventueel nog openstaande voorschotnota’s  
met een in de tarievenlijst vermeld bedrag overstijgen. Voor de bepaling van het maximum tarief geldt dat deelbetalingen van schuldenaren eerst worden afgeboekt 
op de aan Van Velzen toekomende vergoedingen, vervolgens op gemaakte verschotten, dan op rente en als laatste op het restant van de hoofdsom. Bepalend 
daarbij is de gehele duur van de behandeling van de zaak, inclusief een eventuele heropening van het dossier en ongeacht of de betaling voor of na het maken van 
(latere) kosten is verricht. Afdrachten geschieden zoveel mogelijk eenmaal per maand op dossierniveau. Van Velzen behoudt zich het recht voor tussentijdse 
afdrachten uit te stellen zolang op portefeuilleniveau de gemaakte kosten en verschotten in de lopende dossiers en openstaande declaraties in gesloten dossiers 
hoger zijn dan het totale saldo van de afdrachten. Van Velzen vergoedt geen rente over ontvangen derdengelden en rekent rente die haar door de bank in rekening 
wordt gebracht over de ontvangen gelden. Tevens heeft Van Velzen recht op terugvordering en/of verrekening van afgedragen gelden indien na afdracht 
terugbetalingen en/of correcties ten behoeve van schuldenaren dienen plaats te vinden. 

4. Kosten die niet verhaalbaar zijn op de debiteur, bijvoorbeeld omdat ze door de rechter in een procedure zijn afgewezen, worden bij opdrachtgever in 
rekening gebracht. 

5. Indien de opdrachtgever buiten Van Velzen om met de debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt, of, ondanks verzoek 
daartoe geen bericht meer aan Van Velzen laat, is Van Velzen gerechtigd haar bemoeienissen te beëindigen, zonder dat ze daardoor schadeplichtig 
wordt jegens opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever verzoekt een dossier aan te houden dan kan Van Velzen dat maximaal drie maanden doen waarna 
de tot dat moment gemaakte verschotten en kosten bij opdrachtgever worden gedeclareerd en desgewenst zal het dossier later en na betaling van de 
declaratie verder in behandeling worden genomen. In dergelijke gevallen zullen de verschotten en kosten worden berekend alsof volledig is geïncasseerd 
en vervallen eventuele kortingen. 

Artikel 6 

 

1.Spoedopdrachten, zijnde opdrachten tot het binnen twee dagen na ontvangst verrichten van ambtshandelingen, waaronder in ieder geval termijngebonden 
stukken met fatale termijnen worden verstaan, vallen niet onder het standaardtarief dan wel standaard overeengekomen werkzaamheden, tenzij anders 
schriftelijk bepaald. Dergelijke opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd na voorafgaand telefonisch, of e-mail contact en na verkregen akkoord van Van 
Velzen. Indien opdrachtgever na akkoord van Van Velzen een spoedopdracht toezendt, dient op het stuk duidelijk te zijn aangegeven dat het een 
spoedopdracht betreft, en op welke datum of termijn het stuk uiterlijk betekend dient te worden. Van Velzen behoudt zich het recht voor dergelijke 
opdrachten te verrichten tegen een tarief van 200% van het schuldenarentarief, welke opslag niet aan schuldenaren kan worden doorberekend. 

Artikel 7 

1. Betaling van de declaratie van Van Velzen aan opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt 

als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door Van Velzen een 

ingebrekestelling aan opdrachtgever hoeft plaats te vinden. Van Velzen behoudt zich het recht voor opeisbare openstaande declaraties te verrekenen met te 

verrichten afdrachten in andere zaken van dezelfde opdrachtgever, ongeacht de eventuele verschillende schuldeisers in die zaken. 

2. Bij niet-tijdige betaling wordt opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd. De rente is alsdan verschuldigd vanaf de vervaldatum 
van de factuur. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van opdrachtgever. Tevens wordt 
opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van de buitengerechtelijke kosten volgens het alsdan geldende tarief dat rechtbanken bij toewijzing van 
buitengerechtelijke kosten hanteren of waarvan de hoogte bij wettelijk voorschrift wordt bepaald. 

3. Eventuele bezwaren tegen de declaratie dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en wel binnen vijftien dagen na de verzenddatum 
van de declaratie bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de declaratie te hebben ingestemd. 

4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening. 

5. Zolang alle vorderingen van Van Velzen op opdrachtgever niet zijn voldaan, heeft Van Velzen de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle 
onder deze berustende stukken op te schorten, totdat opdrachtgever zich van als diens verplichtingen jegens opdrachtgever, in het bijzonder ter zake van 
betaling van openstaande declaraties, heeft gekweten. 



 

 

Artikel 8 

1. Op alle opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door 
de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Van Velzen de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter. 

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig 
van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Van Velzen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
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