
Buitengerechtelijke kosten en rente
Een geldvordering kan worden vermeerderd 
met de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten 
worden ook wel incassokosten genoemd. 
Wanneer een vordering te laat wordt betaald, 
kan ook de wettelijke rente berekend worden.

De hoogte van de buitengerechtelijke kosten is 
als volgt opgebouwd:

Over de eerste €2.500 15% met een minimum  
van € 40,--

Over de volgende €2.500 10%

Over de volgende €5.000 5%

Over de volgende €190.000 1%

Kosten (rechtbank-)deskundigen
Mogelijk is voorafgaand aan een procedure een 
deskundigenoordeel nodig, of geeft de rechter 
in een procedure opdracht aan een deskundige.
U kunt denken aan een bouwkundige in een 
bouwzaak. De kosten voor inschakeling van 

deze deskundige komen uiteindelijk voor 
rekening van de partij die in het ongelijk wordt 
gesteld. Deze kosten variëren sterk en hangen 
af van het soort onderzoek dat nodig is. 
Indicatief kunt u denken aan bedragen tussen 
de € 800,-- en € 4.500,--.

Proceskosten 
Deurwaarder
Voor het uitbrengen van een dagvaarding 
rekent de deurwaarder een bedrag van € 101,--.

Griffierechten kanton
De rechtbank brengt bij de eisende partij 
griffierechten in rekening voor de behandeling 
van de zaak. Voor particulieren gelden de 
volgende tarieven:

Griffierecht

Vordering tot € 500,-- € 83,--

Vordering tussen € 500,-- en € 12.500,-- € 236,--

Vordering boven de € 12.500,-- € 499,--

Wat zijn de mogelijke 
kosten van een 
procedure?

Univé Rechtshulp

Het is vooraf niet volledig in te schatten wat de kosten van een procedure 
zijn. Met deze flyer willen we u een indicatief beeld geven van de kosten die 
u mogelijk kunt verwachten. Deze kosten gelden voor consumenten en zijn 
anders wanneer u zakelijk procedeert. Als u vragen heeft over deze kosten,  
dan kunt u deze stellen aan uw behandelaar.



Salariskosten gemachtigde
De partij die in de proceskosten wordt 
veroordeeld, moet ook een bijdrage betalen 
voor de salariskosten van de gemachtigde van 
de wederpartij. Dit bedrag wordt vastgesteld 
op basis van een puntensysteem, waarbij 
het te betalen bedrag afhankelijk is van de 
verrichte werkzaamheden en het belang van 
de zaak. Voor iedere proceshandeling, zoals het 
opstellen van een dagvaarding en het bijwonen 
van een zitting wordt 1 punt gerekend. Hoe 
meer handelingen er worden verricht, hoe 
meer punten er worden geteld. Hoe hoger de 
vordering, hoe hoger het bedrag per punt:

Hoogte vordering Bedrag per punt

€ 250 € 30

€ 500 € 60

€ 1.250 € 100

€ 2.500 € 150

€ 3.750 € 175

€ 5.000 € 200

€ 10.000 € 250

€ 20.000 € 300

€ 40.000 € 400

Kosten getuigen
Indien er getuigen gehoord moeten worden, 
dan kunnen de kosten van deze getuigen ten 
laste komen van de partij die de procedure 
verliest. U moet dan denken aan reis- , 
verblijfkosten en eventueel het uurtarief van 
een getuige als deze zelfstandige is.

Verdeling van de kosten
Aan de hand van de uitkomst van de procedure 
worden de gemaakte proceskosten verdeeld. 
De partij die de procedure grotendeels verliest, 
moet vaak ook de hierboven genoemde 
proceskosten betalen.

De rechter beslist hierover in het vonnis.

Verhaalsrisico
Het uitganspunt van de wet is dat de 
aansprakelijke partij de kosten betaalt. In 
de praktijk zijn (bijvoorbeeld in geval van 
faillissement of wettelijke schuldsanering) 
gemaakte kosten niet altijd te verhalen.

Hoger beroep
Univé Rechtshulp behandelt alleen zaken 
die dienen bij de kantonrechter. Mocht u na 
een tegenvallend vonnis hoger beroep willen 
instellen, dan kunt u de zaak overdragen aan 
een advocaat. Deze zal nadere informatie 
geven over de kosten die gemoeid zijn met het 
voeren van een procedure in hoger beroep.


