
226 - Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) 
 
Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 
6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor 
incassorechtsbijstand (zuivere incasso). 
 
1. Begripsomschrijvingen incassorechtsbijstand 
In deze dekking wordt verstaan onder: 
a. Buitengerechtelijke incasso 
Het schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling van de schuldenaar. 
b. Gerechtelijke incasso 
– Het zo nodig verrichten van een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de geldvordering; 
– Alle maatregelen, in rechte, ter incasso van een geldvordering, waaronder begrepen het leggen van 
een conservatoir beslag; 
– Eveneens hieronder begrepen het aanvragen van faillissement van een schuldenaar; 
– Alle maatregelen gericht op de tenuitvoerlegging van een verkregen vonnis. 
c. Geldvordering 
Het, blijkens een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst, door verzekeringnemer aan de 
schuldenaar in rekening gebrachte bedrag inclusief BTW, verhoogd met vertragingsrente en 
incassokosten. 
d. Vertragingsrente 
De door de schuldenaar verschuldigde rente wegens vertraging in de voldoening van de 
geldvordering. 
e. Buitengerechtelijke kosten/incassokosten 
De door verzekeringnemer van de schuldenaar bedongen en aangezegde 
incassokosten,overeenkomstig artikel 8 sub a., c. en d. van deze dekking incassorechtsbijstand. 
f. Proceskosten 
Dat deel van de externe kosten dat rechtstreeks samenhangt met het uitbrengen van de dagvaarding 
en het voeren van de procedure. 
g. Zuivere incasso 
Incasso waarbij aan het uitblijven van betaling geen verweer van de schuldenaar ten grondslag ligt of 
zolang de schuldenaar niet alsnog verweer gaat voeren. 
 
2. Omvang van de incassorechtsbijstand 
a. Met toepassing van de overige voorwaarden (voor zover in dit artikel niet anders is bepaald) wordt 
dekking verleend voor incassorechtsbijstand (zuivere incasso). Deze dekking houdt in het verlenen 
van rechtsbijstand voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering (incasso) van 
geldvorderingen uit overeenkomst op de schuldenaar/de afnemer die ten doel hebben de levering van 
handelsgoederen of diensten. 
b. Het leggen van conservatoir beslag wordt alleen gedekt voor zover de geldvordering ten minste € 
10.000,- bedraagt en de gerede kans bestaat dat de schuldenaar anders goederen aan verhaal zal 
onttrekken, waardoor incasso van de geldvordering onmogelijk wordt. Deze beperking geldt niet voor 
executoriaal beslag.  
c. Het aanvragen van faillissement van een schuldenaar wordt alleen gedekt, voor zover de 
geldvordering ten minste € 10.000,- bedraagt en als incasso van de geldvordering naar redelijke 
verwachting slechts mogelijk is langs deze weg. 
 
3. Verzekeringsgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht 
De incassorechtsbijstand wordt alleen verleend in Nederland, mits de schuldenaar in Nederland 
gevestigd is, het Nederlandse recht van toepassing is en de Nederlandse rechter bevoegd is. 
 
4. Wachttermijn 
De toepasselijke wachttermijn voor incassorechtsbijstand bedraagt 3 maanden. Hierbij is bepalend dat 
de geldvordering ontstaan is gedurende de looptijd van deze verzekering/deze dekking en buiten de 
wachttermijn. 
 
5. Franchise 
U kunt alleen voor incassorechtsbijstand een beroep op deze verzekering doen indien het financiële 
belang ten minste € 450,- bedraagt. 
 



6. Het verlenen van incassorechtsbijstand 
a. Indien en zolang een incassozaak in de zin van deze dekking niet door volledige voldoening door 
de schuldenaar van de tegen hem ingestelde geldvordering is afgerond, wordt geen dekking gegeven 
voor een gerechtelijke incasso van een volgende geldvordering op deze zelfde schuldenaar. 
b. Als door de buitengerechtelijke incasso de geldvordering niet geïncasseerd is, verricht het SRK zo 
nodig een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de geldvordering. Als er naar het oordeel van SRK 
op grond van dit onderzoek geen redelijke kans is de geldvordering te incasseren, staakt het SRK de 
incassobijstand. 
 
7. Kosten van incassorechtsbijstand 
a. De kosten van interne behandeling door het SRK en/of de kosten verbonden aan behandeling door 
een SRK-advocaat (een advocaat/procureur in dienstbetrekking van het SRK) zijn onbeperkt gedekt. 
Het SRK is gerechtigd om de zaak uit te besteden aan een door het SRK aan te wijzen 
incassobureau. 
b. Indien in verband met de te voeren incassoprocedure krachtens wettelijk voorschrift inschakeling 
van een advocaat/procureur noodzakelijk is, waarbij verzekeringnemer conform de Algemene 
voorwaarden Rechtsbijstandverzekering gebruik maakt van zijn recht van vrije advocatenkeuze (met 
uitzondering van een advocaat/procureur in dienstbetrekking van het SRK), worden diens kosten tot 
een maximum van € 10.000,- (inclusief BTW) vergoed. 
c. Aan verzekeringnemer komen toe, voor zover geïncasseerd, het bedrag van de factuur, de 
daarover berekende BTW en vertragingsrente. De gevorderde buitengerechtelijke 
kosten/incassokosten en de proceskosten waartoe de schuldenaar is veroordeeld, voor zover 
geïncasseerd, komen ten goede aan het SRK. 
d. Het SRK is bevoegd van verzekeringnemer betaling te verlangen van de niet-geïncasseerde 
buitengerechtelijke kosten/incassokosten en de proceskosten, indien: 
- de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan rechtstreeks aan verzekeringnemer heeft 
voldaan, nadat verzekeringnemer aan het SRK ter zake om incassobijstand heeft verzocht; 
- de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan aan het SRK heeft voldaan, echter niet de 
verschuldigde buitengerechtelijke kosten en/of de proceskosten, en invordering daarvan onevenredige 
kosten voor het SRK met zich mee zou brengen. 
e. Bij een eventuele veroordeling van verzekeringnemer in de proceskosten van tegenpartij komen 
deze kosten, in afwijking van de Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering, niet voor 
vergoeding op deze rechtsbijstandverzekering in aanmerking. 
 
8. De verplichtingen van u als verzekeringnemer 
U draagt er zorg voor dat: 
a. op alle overeenkomsten ter zake waarvan u incassorechtsbijstand verzoekt algemene voorwaarden 
of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard waarin een regeling is opgenomen ten aanzien 
van het door schuldenaar bij niet-tijdige betaling verschuldigd zijn van buitengerechtelijke 
kosten/incassokosten. 
b. indien u een beroep wilt doen op de incassobijstand, u de zaak bij het SRK hebt aangemeld binnen 
zes maanden nadat u de eerste nota aan de schuldenaar hebt toegestuurd. 
c. u zelf de schuldenaar ten minste tweemaal schriftelijk tot betaling heeft aangemaand alvorens u 
een verzoek om incassobijstand doet. 
d. u zelf in uw eerste aanmaning tevens aanspraak hebt gemaakt op betaling van de 
overeengekomen buitengerechtelijke kosten/incassokosten. 
e. u bij uw aanmelding bij het SRK van het verzoek tot incasso de navolgende stukken overlegt: 
– een kopie van de factuur die de geldvordering vermeldt; 
– kopieën van de door uzelf verzonden aanmaningen; 
– alle informatie die van belang is voor het welslagen van de incasso. 
f. u zich onthoudt, na het overdragen van de geldvordering, van afspraken met de schuldenaar ter 
zake van de betaling van de geldvordering. 
 
9. Aanvullende uitsluitingen voor incassorechtsbijstand 
Het SRK verleent geen (verdere) rechtsbijstand: 
a. indien u één of meerdere verplichtingen vermeld onder artikel 8 niet bent nagekomen of daar niet 
aan hebt voldaan en hierbij de belangen van het SRK en/of de maatschappij heeft geschaad. 
b. indien de incasso is gestaakt in verband met onvoldoende verhaalsmogelijkheden of als een 
verkregen vonnis niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd in verband met insolventie van de 
schuldenaar. 



c. indien aan het uitblijven van betaling verweer van de schuldenaar ten grondslag ligt of zodra de 
schuldenaar verweer gaat voeren en de voor deze zaken benodigde dekking voor uitgaande 
goederen- en dienstenstroom niet voor behandeling op uw verzekering is meegedekt. 
d. zodra de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, dan wel een 
aanvraag daartoe is ingediend, tenzij deze aanvraag door of in overleg met het SRK zelf is gedaan. 
e. bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit industriële of intellectuele 
eigendom, zoals octrooi-, merken-, kwekers-, auteurs- en portrechtrecht, handelsnaam of 
domeinnaam.  
f. bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, 
waaronder mede begrepen daarvoor in de plaats komende regresvorderingen en vorderingen op 
grond van het aan naburige erven onrechtmatig hinder toebrengen in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek. 
g. bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit verhuur van onroerende 
zaken. 
h. bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit het verwerven van een 
(deel van een) bedrijf/onderneming alsmede uit het overdragen van (een deel van) het verzekerde 
bedrijf/de verzekerde onderneming. 
i. bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit overeenkomst als 
verzekerde bij het aanmelden van zijn verzoek om incassobijstand wist of redelijkerwijs behoorde te 
weten dat aan het uitblijven van betaling een juridisch verweer ten grondslag ligt. 
 
10. De geschillenregeling voor incassorechtsbijstand 
Voor incassorechtsbijstand is in afwijking van artikel 13 van de Algemene voorwaarden 
Rechtsbijstandverzekering de navolgende geschillenregeling van toepassing: 
a. Als u het oneens bent met het SRK over de verhaalbaarheid van de geldvordering of de verdere 
juridische aanpak/wijze van incasso dient u ter zake een rapport te overleggen dat is opgesteld door 
een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarin uw opvatting gesteund wordt. Eerst dan kunt u 
verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een gerechtsdeurwaarder naar uw keuze. 
b. Het SRK legt dan het eigen rapport en het door u ingebrachte rapport voor aan de 
gerechtsdeurwaarder naar uw keuze en verzoekt hem een oordeel te geven over de verhaalbaarheid. 
Het oordeel van de gerechtsdeurwaarder is bindend voor u en het SRK. Als u door de 
gerechtsdeurwaarder in het gelijk wordt gesteld, vergoedt het SRK de kosten van het door u 
overlegde rapport. 
c. Bij antwoord op verweer en/of verweer tegen een tegenvordering geldt uitsluitend het bepaalde in 
artikel 13 (Geschillen) van de Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering. 
 


