
TARIEVENOVERZICHT Van Rooij & Pijnacker Advocaten 2022   
 
Ons algemeen uurtarief is € 195,00 excl. BTW. U kunt ons altijd vragen een offerte te maken, 
waarbij we een inschatting geven van de verwachten kosten. 
 
Voor incassozaken rekenen we: 
 

Buitengerechtelijke Incasso 
 

Incasso Tarief BTW21% Bijzonderheden 
    
1 over eerste              €   3.000,00  15% excl. 450 
2 over meerdere tot   €   6.000,00  10% excl. 300 
3 over meerdere tot   €  15.000,00  8% excl. 720 
4 over meerdere tot   €  60.000,00  5% excl. 2.250 
5 daarboven  2% excl.  
    

Voorbeeld: stel dat wij voor u een bedrag van € 5.000,00 incasseren, dan bedraagt het honorarium  
1 € 450 + 2 € 200 = € 650,00. 
 

Gerechtelijke Incasso/betwistingen/overige werkzaamheden 
 

Gerechtelijke incasso Tarief BTW21% Bijzonderheden 
    
Honorarium (uurtarief regulier) €185,00  excl.   

 
    

griffierecht  vrijgesteld Zie overzicht griffierechten 
 

Faillissementsaanvraag 
 

Faillissementsaanvraag Tarief BTW21% Bijzonderheden 
    
honorarium faillissementsaanvraag € 475,00                 excl.  
onderzoek steunvorderingen € 125,00  

tot 
€ 150,00 

 excl. Prijs afhankelijk van geen resultaat of 
wel resultaat 

Griffierecht eenmanszaak            
(aanvrager) 

€ 314,00  vrijgesteld  
 

Griffierecht overige  
(aanvrager) 

€ 676 vrijgesteld  

betekening faillissementsaanvrage  € 85,00  excl.  
honorarium procesadvocaat € 75,00 

tot 
€ 200,00 

 excl.  in geval van meer dan 1 mondelinge 
behandeling komen er extra kosten bij. 

 
 
 



De kosten voor het voeren van een civiele procedure bij de rechters zijn in 2022: 
 

Griffierecht Kanton Sector Civiel 
 

Hoogte vordering Rechtspersonen 
(incl. maatschap/  
vof/CV etc.  

Natuurlijke 
personen (incl. 
eenmanszaak) 

Bijzonderheden 

    
Tot en met € 500,00 of onbepaalde 
waarde 

€ 128,00 € 86,00 tarief geldt ook  
voor zaken van 
onbepaalde waarde 

van € 500,01 t/m € 1.500,00 € 322,00 € 214,00  
van € 1.500,01 t/m € 2.500,00 € 365,00 € 244,00  
van € 2.500,01 t/m € 5.000,00 € 487,00 € 244,00  
van € 5.000,01 t/m € 12.500,00 € 514,00 € 244,00  
Vanaf € 12.500,01 € 1.384,00 € 693,00  

 
Griffierecht Rechtbank Sector Civiel 

 
Hoogte vordering  Rechtspersonen 

(incl. maatschap/ 
vof/CV etc. 

Natuurlijke 
personen (incl.  
eenmanszaak) 

Bijzonderheden 

    
van € 25.000,01 t/m € 100.000,00 €  2.837,00 € 1.301,00  
vanaf € 100.000,01 t/m € 1.000.000,- €  5.737,00 € 2.277,00  
vanaf € 1.000.000,01 €  8.519,00 € 2.277,00  
onbepaalde waarde en verzoekschrift, 
conservatoir beslag, kort geding 

€     676,00 €    314,00 tarief geldt ook 
voor zaken van  
onbepaalde waarde 

  
Griffierecht Gerechtshof sector civiel 

 
Hoogte vordering Rechtspersonen 

(incl. maatschap/ 
vof/CV etc. 

Natuurlijke 
personen (incl. 
eenmanszaak) 

 

    
onbepaalde waarde of tot € 12.500,00 €      783,00 €    343,00  
van € 12.500,01 tot € 100.000,00 €   2.135,00 €    783,00  
vanaf € 100.000,01 tot € 1.000.000,- €   5.689,00 € 1.780,00  
vanaf € 1.000.000,01 € 11.379,00 € 1.780,00  

De tarieven en kosten zijn bij benadering; er kunnen kleine verschillen zijn. 
 
Van Rooij & Pijnacker Advocaten 
Bredaseweg 204-13 
5038 NK Tilburg 
T +31(0)13 54 33 162 
info@vrp-advocaten.nl 
www.vrp-advocaten.nl  


