
* Aan deze berekening vallen geen rechten te ontlenen.

Voorbeeld Kostenoverzicht
Vordering B2B - Klant betaalt een gedeelte van het bedrag

Klant X betaalt uw factuur van € 1.250,= niet voor de door u geleverde goederen. De vordering is uit handen gegeven aan Alert Incassodiensten te Alphen aan den 
Rijn. Uw klant dient naast het factuurbedrag ook de extra kosten bestaande uit de weelijke handelsrente van € 51,09 en de buitengerechtelijke incassokosten van 
€ 187,50 te betalen.

Nadat Alert Incassodiensten uw klant hee gesommeerd tot betaling over te gaan, wordt alleen de hoofdsom van € 1.250,= door klant X voldaan.
U besluit voor de extra kosten (weelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten) geen gerechtelijke procedure te starten en sluit het dossier.

TTotale vordering                                    Totaal ontvangen               €    1.250,00

Hoofdsom                    €   1.250,00             Af: incassokosten             €      187,50    - 
Weelijke handelsrente             €        51,09              Af: aandelingskosten       €        49,50  -  
Buitengerechtelijke incassokosten        €      187,50              Af: btw 21%            €        49,77  -         
 
Te betalen bedrag door uw klant        €   1.488,59             Door u te ontvangen bedrag    €      963,23  *los van de basisvergoeding   
 

Berekening buitengerechelijke incassokosten*

Vordering:       €  1.250,00
Incassokosten:    €     187,50

Berekening

Hoofdsom          Hoogte incassokosten  Over bedrag  Kosten

Over de eerste € 2.500,=    15% (minimaal €40)    € 1.250,00    € 187,50
                                                        Totaal      € 187,50

Berekening wettelijke handelsrente*

Periode vanaf:                                     01-02-2020
Perode tot:                               06-08-2020

Hoofdsom:                          €         1.250,00 
Rente:                            €               51,09
Hoofdsom met rente:                     €         1.301,09

BBerekening

Periode           Dagen   Over bedrag   %   Rente
01-02-2020 tot 06-08-2020  187 / 366  €  1.250,00    8%   €  51,09
              

-> De wettelijke rente wordt berekend vanaf de vervaldatum van de factuur en de 
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de hoofdsom conform het 
vastgestelde wettelijke tarief (WIK).

-> De btw over de buitengerechtelijke incassokosten mogen alleen bij uw klant in 
rekening worden gebracht, wanneer u niet btw-plichtig bent. Zodra u btw-plichtig 
bent, wordt de btw bij u in rekening gebracht. Voor u is de btw geen extra kostenpost, 
aangezien u de btw kunt verrekenen.
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