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Deze tarieven zijn BTW inbegrepen 

 

Dienstverlening 

 
Basiskost dossier Internationaal              

Opzoekingen en Uitvoeringsdossiers 
 

 
Aanmaak-behandeling-

begeleiding 

 
            75 € 

 
EU executoire titel niet betwiste 

vorderingen 805/2004 
 

 
Aanmaak – verzoek - begeleiding 

  
          +50 € 
    

 
EU betalingsbevel 1896/2006 

 

 
Aanmaak – verzoek - begeleiding 

 
         +50 € 

 
EU tenuitvoerlegging van 

onderhoudsverplichtingen 4/2009 
 

 
Begeleiding 

     
Geen 
meerkosten 
   

 
EAPO Europees bankbeslag verwachte 

inwerkingtreding 2013 
 

 
Aanmaak- aanvraag- begeleiding 
(de kost van eventuele aktes niet 

inbegrepen) 
 

 
        +75€ 

 
EU insolventieprocedure 1346/2000 

 

 
Begeleiding 

  
        +75€ 

 
Tussenkomst in internationale dossiers 

 
Briefwisseling- conclusies – 

pleitnota’s – consultancy 
 

 
      +100€  
         p/u 

 

 

 

  



Bijkomende kosten opzoeking buitenland 

 
Landen 

 
Personen 

 
Personen Plus 

 
Bedrijven 

 
Bedrijven Plus 

 

 
Nederland 

 

 
Geen 

meerkosten 

 
         +75,00€ 

 
Geen 

meerkosten 

 
+200,00€ 

Duitsland 
Frankrijk-Italië 

Luxemburg 
Oostenrijk 

 
+25,00€ 

 
+100,00€ 

 
+25,00€ 

 
+250,00€ 

 
Europa 

 

 
+50,00€ 

 
+125,00€ 

 
+50,00€ 

 
+300,00€ 

 
Andere Landen 

 

 
Niet 

beschikbaar 
 

 
+200,00€ 

 
+150,00€ 

 
+350,00€ 

 

Opzoekingen plus bevatten, tenzij anders gespecifieerd, steeds een verhaalsonderzoek. 

Deze opzoekingen kunnen niet altijd, in alle vormen voor alle landen gebeuren. 

Zo is het in China ten strengste verboden gegevens over privé personen te verwerken, zijn er in 

sommige landen zoals Kosovo en Kroatië volmacht vereisten, en zijn er in sommige landen enkel 

plus rapporten ter beschikking. 

Wij stellen u voor ons voor de meer ongebruikelijke landen of specifieke opdrachten vooraf te 

contacteren om het geldende tarief over te maken.  

  



ALGEMEEN: 

- Deze tarieven zijn BTW inbegrepen en zijn enkel bindend in zoverre door ons bevestigd. 

- Modero Gerechtsdeurwaarders verbindt zich ertoe de haar door de opdrachtgever en/of 

cliënt toevertrouwde dossiers en opdrachten met de vereiste zorgvuldigheid en 

beroepsernst te behandelen. Een resultaatverbintenis neemt Modero 

gerechtsdeurwaarders niet op zich. De juistheid van de in rapporten opgenomen 

informatie wordt op geen enkel ogenblik gegarandeerd. Wij, evenals de door ons 

gecontracteerde derden, aanvaarden ter zake dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. 

Modero Gerechtsdeurwaarders kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het tekort 

schieten van derden. 

- Iedere aansprakelijkheid van Modero Gerechtsdeurwaarders is en blijft uitdrukkelijk 

beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar 

beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald. 

- De opdrachtgever en/of cliënt vrijwaart Modero Gerechtsdeurwaarders en de door haar 

ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derde partijen tenzij het gevolg van een 

grove nalatigheid vanwege Modero Gerechtsdeurwaarders en is ook dan enkel beperkt tot 

het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

- De door Modero Gerechtsdeurwaarders ten behoeve van opdrachtgever en/of cliënt 

betaalde verschotten, indien niet deel uitmakende van bovenvermelde tarieven, zullen 

afzonderlijk in rekening worden gebracht. Modero Gerechtsdeurwaarders behoudt het 

recht dossiers en/of opdrachten enkel te aanvaarden op voorschot basis. 

- Modero Gerechtsdeurwaarders behoudt het recht verdere uitvoeringen in dossiers op te 

schorten tot volledige voldoening van de door haar afgeleverde voorschotnota’s door 

opdrachtgever en/of cliënt. 

- Modero Gerechtsdeurwaarders behoudt het recht eventuele ontvangen gelden te 

gebruiken ter compensatie van niet betaalde voorschotnota’s in andere dossiers van 

dezelfde aanlegger. 

- Al onze kostennota’s en facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen. Bij gebreke aan 

tijdige betaling zal wat betreft de van rechtswege verschuldigde conventionele interest 

toepassing worden gemaakt van art. 5 van de Wet ter Bestrijding van de 

Betalingsachterstand, 2 augustus 2002. Tevens zal elke onbetaalde kostennota en/of 

factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire 

schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag. 

- In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, die het 

Belgische recht zullen toepassen. 


