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Lievekamp Advocaten 
Afdeling Incasso 
Wethouder van Eschstraat 54  
5342 AT Oss 
 
Betreft: Incassoformulier 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij verklaart ondergetekende onderstaande incasso over te dragen aan Lievekamp 
Advocatuur conform onderstaande voorwaarden.  
 
Gegevens Opdrachtgever 
 
(Bedrijfs)naam: ........................................................... KvK-nummer:……………………… 

Vestigingsadres:  .................................................................  Huisnummer: ....................... 

Postcode / Plaats:  ....................................................................................    Uitreksel J / N 

Telefoonnummer:  ............ - ................................  Fax: ............ - ......................................   

Contactpersoon: de heer/mevrouw ….………….................................................................. 

Doorkiesnummer:  ............ - ................................  Mobiel:  06 - ......................................... 

E-mail: ............................................................................ 

 

Gegevens debiteur  

 

(Bedrijfs)naam: ........................................................... KvK-nummer: …………………… 

Vestigingsadres:  .................................................................  Huisnummer: ....................... 

PC / Plaats:  ..................................................... Telefoonnummer:  ........ - .........................   

Fax: ............ - ............................. Contactpersoon: de heer/mevrouw ….…………............. 

Doorkiesnummer:  ............ - ................................  Mobiel:  06 - ......................................... 

E-mail: .............................................................. Fax: ..................................................... 
 
Vordering 
 
Hoogte van de vordering:   €  /  $  /  £   …………………………………………………………. 
Wordt de vordering door de debiteur betwist?     Ja / Nee 
Is reeds door een ander geprobeerd de vordering te innen?  Ja / Nee 
 
 Zo ja, door wie?   ……………………………………………………………………... 
 
    ……………………………………………………………………... 
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Eventuele opmerkingen en/of bijzonderheden omtrent deze vordering: 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten 
Ongeacht het behaalde resultaat berekent Lievekamp Advocaten € 75,00 
behandelingskosten voor het aanmaken van uw incassodossier. 
 
Opdrachtgever betaalt enkel incassoprovisie conform onderstaande tabel indien: 
er een bedrag geïncasseerd is en de debiteur– om feitelijke danwel juridische redenen – 
de incassoprovisie niet betaalt. De incassoprovisie wordt berekend over het daadwerkelijk 
geïncasseerde bedrag en wordt vermeerderd met BTW. Indien er niet is geïncasseerd, is 
de debiteur ook geen provisie verschuldigd! 
 
Hoofdsom      Provisie  
Tot € 5.000,00     15%  
Over het meerdere tot € 12.000,00   10%  
Over het meerdere tot € 25.000,00   8%  
Over het meerdere tot € 50.000,00   5%  
Over het meerdere    3% 
 
Indien het (uiteraard na opdracht hiervan door u) na dagvaarding komt tot een procedure 
op tegenspraak rekenen wij aanvullend per uur: 
 
In geval van een hoofdsom tot € 5.000,00   € 125,00  
In geval van een hoofdsom tot € 25.000,00   € 165,00  
In geval van een hoofdsom tot € 50.000,00   € 180,00  
In geval van een hogere hoofdsom    € 210,00 
  
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten van derden, 
zoals deurwaarderskosten, griffierechten, verhaalsonderzoek, uittreksels en 
vertaalkosten. 
 
 
 
        Voor akkoord: 
      

……..….………………………… 
        Handtekening opdrachtgever  
 
 
 
 
Stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende incassoformulier aan ons retour via e-
mail, fax of per post. Wanneer wij uw zaak aannemen ontvangt u van ons bericht. 


