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EXCLUSIEF voor  Nelectra-leden
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Uw bedrijfsgegevens
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Telefoonnummer 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

IBAN-rekeningnummer
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Ondertekenaar verklaart zich akkoord met de voor-
waarden op de 2de bladzijde van dit intekendocument.
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Handtekening,

Om van deze dienstverlening 
te kunnen genieten, dient 
u lid te zijn van Nelectra 

De duur van de overeenkomst loopt samen met 
het Nelectra- lidmaatschap� De bijdrage dient jaar-
lijks betaald te worden bij het hernieuwen van het 
(jaarlijks) Nelectra-lidmaatschap�

Voor deze dienstverlening betaalt u een bijdrage 
bepaald door uw aantal werknemers:

geen werknemers € 100 + btw = € 121

1 tot 4 werknemers € 150 + btw = € 181,50

5 tot 9 werknemers € 200 + btw = € 242

vanaf 10 werknemers € 225 + btw = € 272,25

»  Mail dit intekendocument naar Nelectra 
met behulp van het intekenformulier op de 
achterzijde of vul het document in op  
www.nelectra.be/tools-schuldinvordering�

»  Maak vervolgens binnen de 10 dagen de 
verschuldigde bijdrage over aan Beelen 
Advocaten op rekening BE09 0688 9442 
0657 (GKCCBEBB) met vermelding van ‘uw 
firmanaam’ en ‘Nelectra-16285/06/0430’�  
Na betaling ontvangt u een factuur voor 
voldaan�

Mail dit intekenformulier  
naar Nelectra:

Nadia Van Nuffel 
nadia.vannuffel@nelectra.be 
02 550 17 17

Nelectra vzw, Stationlei 78 1/1, 1800 Vilvoorde  
BE 0410 342 662 - RPR Brussel

v�u� V
iviane C

am
phyn, Stationlei 78 bus 1/1, 1800 V

ilvoorde

Nelectra verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- 
of prospectenbeheer� Indien u dit niet wil, volstaat een mail naar 
info@nelectra�be� U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen 
via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan Nelectra, 
Stationlei 78 bus 1/1, 1800 Vilvoorde of via info@nelectra�be� Met 
vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit� Het algemeen privacybeleid vindt 
u op onze website www�nelectra�be� Uw gegevens werden mogelijks 
verkregen via een externe databank� Op eenvoudig verzoek kunt u 
meer info verkrijgen�



Voorwaarden van Beelen Advocaten

Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, niet-betwiste, incasso-

dossiers van de CLIËNT -lid van Nelectra- en advocatenkantoor BEELEN, 

in samenwerking met Modero Gerechtsdeurwaarders, voor invordering bij 

de Belgische rechtbanken. Voor invorderingen in het buitenland kan een 

aparte regeling worden afgesproken met Advocatenkantoor Beelen. 

Informatie 

De cliënt wordt via de webapplicatie van Modero gerechtsdeurwaarders 

geïnformeerd over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van 

de behandeling van de zaak; de cliënt geeft stipt, en gedurende de hele 

duur van de opdracht, alle nuttige informatie aan Modero gerechtsdeur-

waarders en/of de advocaat. 

Kosten en ereloon 

Krachtens de algemene factuurvoorwaarden van de cliënt dient de de-

biteur in geval van wanbetaling een forfaitaire schadevergoeding alsook 

interesten te betalen. Het is deze schadevergoeding en de interesten die 

worden aangerekend als vergoeding voor de incassodiensten. Op de ver-

goeding voor de advocaat is 21% btw verschuldigd. 

Betwiste facturen 

Indien het incassodossier betwist is geworden door de debiteur gelden de 

speciale kortingstarieven voor Nelectra-leden zoals bepaald in het docu-

ment “tariefstructuur Nelectra-leden”. Indien de incassodossiers eerst niet 

betwist waren maar nadien (in de loop van de invordering) wel betwist 

worden heeft de cliënt de keuze om er al dan niet een betalend dossier 

van te maken aan een gunsttarief voor leden van Nelectra van €100 per 

uur (excl btw). 

Overeenkomst honorering advocaat

1. De vergoeding van de advocaat bestaat forfaitair (met een minimum 

van €50) uit het schadebeding, de interesten en -in geval van een ge-

rechtelijke procedure- de rechtsplegingsvergoeding welke ten laste zijn 

van de debiteur krachtens de factuurvoorwaarden en/of het vonnis. Op 

de vergoeding van de advocaat is 21% btw verschuldigd.

2. Wanneer er een betaling bij de gerechtsdeurwaarder binnenkomt na 

diens aanmaning bestaande uit de hoofdsom vermeerderd met de in-

teresten en schadebeding, zal de gerechtsdeurwaarder de interesten 

en het schadebeding inhouden.

3. Bij een gedeeltelijke recuperatie wordt hetzelfde principe als hierboven 

toegepast. Dit is het geval als de gelden slechts gedeeltelijk kunnen ge-

recupereerd worden. De gerechtsdeurwaarder houdt dan bij voorrang 

de interesten en het schadebeding in en mag deze voorafnemen van de 

ontvangen deelbetaling. 

4. Indien een afbetalingsplan wordt overeengekomen met uw debiteur 

volgt een afrekening bij de saldo betaling. 

5. Vanaf het stadium dat de behandelende gerechtsdeurwaarder zijn ver-

zoek tot betaling heeft verzonden zijn er interesten en schadebeding 

verschuldigd door de debiteur conform de factuurvoorwaarden van de 

cliënt. 

Er mag enkel betaald worden op de rekening van de behandelende ge-
rechtsdeurwaarder na diens verzoek tot betaling. 

Het is uitermate belangrijk dat de cliënt de factuurvoorwaarden al over-

maakt bij de offerte en deze eveneens -apart- “voor akkoord” laat onder-

tekenen als bijlage bij de ondertekende offerte zodat uw debiteur nadien 

niet kan stellen dat hij niet op de hoogte was van deze factuurvoorwaar-

den.

Indien uw debiteur uw factuurvoorwaarden niet (apart) ondertekend heeft 

bij de ondertekening van de offerte zal de rechtbank immers uw factuur-

voorwaarden niet van toepassing verklaren en riskeert u de vergoeding 

voor Beelen Advocaten bestaande uit de interesten en het schadebeding 

(excl btw) zelf te moeten betalen.

Voor het schadebeding raadt Beelen advocaten aan om maximaal 10% op 

de hoofdsom in uw factuurvoorwaarden op te nemen. Voor de interesten 

raden wij in uw factuurvoorwaarden een percentage aan van maximaal 

7 à 8% (voor particuliere klanten) en de interesten cfr de wet betalings-

achterstand inzake handelstransacties voor uw zakelijke klanten (de zgn 

handelaars).

Indien de debiteur, nadat de gerechtsdeurwaarder zijn verzoek tot be-
taling heeft verzonden, toch nog een betaling uitvoert op de rekening 
van de cliënt zal de cliënt de interesten en het schadebeding doorstorten 
naar de behandelende gerechtsdeurwaarder. 

Mocht de debiteur slechts een deelbetaling uitvoeren op de rekening 
van de cliënt na het verzoek tot betaling van de gerechtsdeurwaarder 
(vb enkel de hoofdsom doch geen interesten of schadebeding) zal de 
cliënt de interesten en het schadebeding (minimum €50) doorstorten 
naar de behandelende gerechtsdeurwaarder. 

Na uw betaling aan de gerechtsdeurwaarder zal de gerechtsdeurwaarder 

deze interesten en schadebeding terugvorderen bij uw debiteur overeen-

komstig de hierboven staande invorderingsprocedure. Hiervoor is het 

echter noodzakelijk dat uw factuurvoorwaarden “voor akkoord” onderte-

kend zijn door uw debiteur zoniet kan er niet gerecupereerd worden bij 

uw debiteur.

Indien uw factuurvoorwaarden niet “voor akkoord” ondertekend zijn maar 

uw debiteur is wel zelf een handelaar kan er -in principe- toch gerecupe-

reerd worden tot de interesten cfr de wet betalingsachterstand handel-

stransacties alsook een schadebeding van 10% op de hoofdsom. 

De gerechtsdeurwaarder zal deze laatste bedragen terugvorderen, indien 

nodig met tussenkomst van Beelen advocaten voor de rechtbank, bij uw 

debiteur-handelaar doch zonder resultaatsverbintenis vermits de meeste- 

doch niet alle- rechtbanken dit toekennen.

Voorwaarden gerechtsdeurwaarders-
kosten voor incasso in België 

Vóór er een dagvaarding wordt uitgebracht zal er een uitgebreid solva-

biliteitsonderzoek gebeuren door de gerechtsdeurwaarder. Dit houdt in 

dat de gerechtsdeurwaarder de beslagberichten, het rijksregister en/of 

KBO, verloop van mogelijke eerdere dossiers, … nakijkt om de solvabili-

teit van de debiteur na te gaan. 

Dit onderzoek kost €25 excl btw voor de cliënt. De kosten daarboven 

neemt Beelen advocaten ten laste.

Indien op basis van het solvabiliteitsonderzoek niet direct problemen 

qua invordering naar boven komen (de gerechtsdeurwaarder of Beelen 

advocaten zal de cliënt desgevallend uitleg geven bij het solvabiliteits-

verslag) zal de gerechtsdeurwaarder, evenwel enkel na uitdrukkelijk ak-

koord van de cliënt, dagvaarden. 

Het dossier wordt gepauzeerd totdat de gerechtsdeurwaarder instruc-

ties (akkoord tot dagvaarding of niet) van de cliënt bekomen heeft. 

Wanneer de gerechtsdeurwaarder één maand na overmaking van het 

solvabiliteitsverslag geen antwoord ontvangen heeft van de cliënt, gaat 

de gerechtsdeurwaarder over tot afsluiting van het dossier en worden 

de verschuldigde kosten en/of vergoedingen (in bijzonder het solvabili-

teitsverslag) gefactureerd aan de cliënt. 

De kosten van dagvaarding variëren van zaak tot zaak, doch richting-

gevend is een bedrag tussen €175 en €350 excl. btw. 

De kosten van het solvabiliteitsonderzoek worden met dit bedrag verre-

kend m.a.w. de kosten van het solvabiliteitsonderzoek worden dan niet 

aangerekend door de gerechtsdeurwaarder. De dagvaardingskosten zijn 

steeds voor te schieten door de cliënt door rechtstreekse betaling aan 

de gerechtsdeurwaarder. 

Als de zaak gewonnen wordt en de gerechtsdeurwaarder recupeert de 

gelden, zal de cliënt de gerechtsdeurwaarderskosten uiteraard terug-

betaald krijgen van zijn debiteur. Bij uitvoering van het vonnis of arrest 

door de gerechtsdeurwaarder worden alle gerechtsdeurwaarderskosten 

in principe gerecupereerd van de debiteur.

Mocht evenwel blijken dat de tegenpartij tijdens de uitvoering failliet 

gaat of ondanks alle voorzorgen er geen volledige recuperatie kan ge-

beuren betaalt de cliënt nooit meer dan €450 excl btw aan de gerechts-

deurwaarder (dit is een absoluut maximum en de kosten van dagvaar-

ding zijn daarin inbegrepen). 

De gerechtsdeurwaarderskosten hoger dan dit bedrag van €450 excl 

btw worden door Beelen advocaten ten laste genomen. Indien op basis 

van het solvabiliteitsonderzoek evenwel blijkt dat er weinig kans is om 

geld te recuperen (de cliënt zal hieromtrent steeds een melding krijgen 

van de gerechtsdeurwaarder) zal het dossier in principe stopgezet wor-

den tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt om toch te dagvaarden on-

danks de solvabiliteitsrisico’s die naar boven zijn gekomen. 

In dit geval zijn altijd de volledige gerechtsdeurwaarderskosten (dus 

niet beperkt tot de hierboven aangehaalde €450 excl btw) voor te 

schieten door de cliënt en indien bij de uitvoering inderdaad blijkt dat 

geen recuperatie bij uw debiteur kan gebeuren, definitief ten laste van 

de cliënt.
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