
Eventuele kosten terugvorderen bemiddelingskosten

Syncasso biedt leden van de Woonbond haar diensten aan tegen beperkte kosten. Hieronder een
volledig overzicht van de kosten, per fase. Naast de tarieven van Syncasso, gaat het hier ook om
kosten die bij het starten van een zaak bij de kantonrechter worden gevraagd.

Fase 1: Sommatiebrief (minnelijke fase)
Leden van de Woonbond betalen geen bureau- en dossierkosten en honorarium voor inhoudelijke
juridische behandeling in deze fase. Syncasso verzorgt en verstuurt een sommatiebrief aan de
bemiddelaar. Bij volledige vordering ontvangt Syncasso incassokosten die betaald worden door de
bemiddelaar.

Let wel: Komt de bemiddelaar met een schikkingsvoorstel en ga je akkoord met een deelbetaling of
een bedrag gelijk aan de gevorderde hoofdsom (de incassokosten zijn onbetaald gelaten), dan
verplicht het lid zich om de vordering te vervolgen in het gerechtelijk traject (fase 2) of komt de
incassoprovisie van 15% over het geïncasseerde bedrag vermeerderd met 21% btw voor rekening
van het lid van de Woonbond (de eiser).

Fase 2: Gerechtelijke incasso en executie
Voorafgaand aan de gerechtelijke procedure zal van de eiser een voorschot worden gevraagd ter
hoogte van het griffierecht (221,-) + € 10 euro onderzoekskosten. Afhankelijk van het verloop van de
procedure, verschillen de financiële risico’s voor de eiser. Hieronder staan, per uitkomst, de mogelijke
financiële consequenties beschreven.

Geslaagde zaken:
De eiser ontvangt hoofdsom en rente. Geïncasseerde incassokosten, gemachtigde salaris en
executiekosten komen Syncasso toe. Dit wordt betaald door de bemiddelaar. Geïncasseerd
griffierecht wordt aan eiser terugbetaald. Informatiekosten ter hoogte van max € 10,00 incl btw blijven
wel voort rekening van de eiser.

Niet geslaagde zaken i.v.m. niet-verhaalbaar:
Als de zaak niet verhaalbaar is, bijvoorbeeld in verband met faillissement van de bemiddelaar, zijn er
toch kosten gemaakt door de deurwaarder, die dan voor rekening zijn van de eiser. Syncasso
controleert de verhaalbaarheid aan het begin van het traject, om dit risico te beperken. Een 100%
garantie kunnen we helaas niet geven.

Bij niet geslaagde zaken krijgt de eiser de griffierrechten niet terug. De bijkomende kosten worden
door Syncasso in dit geval beperkt tot maximaal € 199,65, incl btw, terzake van: bureau- en
dossierkosten ad € 48,40 incl. btw en dagvaarding ad € 94,19 incl btw, eventueel gemaakte kosten
van betekening en bevel verdere executiekosten. Het bedrag is exclusief externe verschotten (komt
alleen voor bij advertentiekosten ivm openbare verkoop en zal alleen worden gedaan op uitdrukkelijke
verzoek en instructie van de eiser)

Ter informatie: een eenvoudig traject zal ongeveer € 370,00 aan kosten
met zich meebrengen.

Niet geslaagde zaken i.v.m. juridisch gebrek aan vordering c.q. niet toewijsbaar:
Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad verwacht de Nederlandse Woonbond en Syncasso niet
dat u de procedure zal verliezen. Wij kunnen u echter nooit voor 100% die garantie geven. U moet wel
in de procedure uw stellingen kunnen bewijzen. Wordt u in het ongelijk gesteld, dan betaalt u proces-
en executiekosten én de kosten van de wederpartij. Dat kan oplopen tot zo’n 800 euro.

Schikking
Ook in deze fase is het mogelijk dat er een schikking komt tussen eiser en de bemiddelaar. De
beslissing om wel of niet te schikken is altijd aan de huurder. De huurder verplicht zich wel om dit



vooraf met de Syncasso te bespreken. Bij schikking in de gerechtelijke fase komen kosten die
gemaakt zijn en de incassoprovisie over het schikkingsbedrag, plus een fixed fee van 175,- voor
rekening van de eiser. De kosten zijn:
a) Griffierecht (€221,-) en recherchekosten ad € 10,00 incl btw blijft voor rekening van eiser
b) Kosten dagvaarding (prijspeil 2015 € 94,19 incl btw)
c) Behandeling procedure fixed fee van € 175,00 incl btw
d) Incassokosten worden berekend over het schikkingsbedrag (15% +btw met een minimum van €
48,40 incl btw).


