
 

Door de succesformule van Beursklacht kunnen wij de kosten laag houden. Het directe bewijs daarvoor treft u 

bij de tarieven van elke willekeurige branchegerelateerde dienstverlenende organisatie die u haar diensten 

aanbiedt. Zowel de kosten voor gegevensanalyse en haalbaarheidsonderzoek als het prestatieloon kunnen bij 

Beursklacht laag gehouden worden. 

 

Hieronder ziet u in een overzicht welke kosten het hier betreft. 

Beursklacht 

Persoonlijk consult of intakegesprek € 100 

    

Wijze van aanpak Collectief 

Kosten procedure in eerste aanleg Kanton € 440 

Kosten procedure in eerste aanleg rechtbank € 540 

Prestatieloon  € 350  

    

Wijze van aanpak Individueel 

Begeleiding kantonrechter * € 775 

Begeleiding en ondersteuning bij het DSI ** € 775 

Prestatieloon max. € 2.750,00 

    

Begeleiding Rechtbank € 350 

    

 

  Advocaatkosten  

Indien u een individuele procedure wilt voeren dan bedragen de advocaatkosten hiertoe tussen € 1500 en € 2500. 
Deze bedragen zijn exclusief BTW en de griffie,- en deurwaardekosten zijn eveneens niet meegerekend. 

Indien u financieel niet draagkrachtig genoeg om te voldoen aan de hierboven genoemde kosten, kunt in aanmerking 
komen voor toevoeging. Toevoeging betekent voor u dat slechts een gedeelte van de gemaakte kosten voor uw 



rekening komt. Het overige gedeelte zal worden voldaan door de Staat. Meer informatie kunt u vinden op de 
website http://www.rvr.org/ (onder "publieksinfo"- "inkomen, vermogen en eigen bijdrage per 1 januari 2007") vinden. 

Bij Beursklacht weet u dus precies wat de kosten zijn. 

 

U kunt vooraf inschatten of de kosten het u waard zijn om de verliezen terug te halen die bijvoorbeeld door fouten 

of nalatigheden van de financiële instelling ontstaan zijn. 

Bij Beursklacht kunt u het pakket aan juridische dienstverlening zelf samenstellen. U kunt hierbij vooraf 

vaststellen welke kosten u hiervoor bent verschuldigd. 

* Beursklacht behandelt zaken voor het kantongerecht tegen een vast tarief van € 350 inclusief € 100 voor 
gegevensanalyse en haalbaarheidsonderzoek. Deze kosten inclusief de kosten die de rechtbank aan u berekent. 

    

** Deze kosten zijn inclusief € 100 voor gegevensanalyse en haalbaarheidsonderzoek en inclusief de kosten die DSI 
aan u berekent. 

 

Lees hier meer over onze tarieven 

 

http://web.archive.org/web/20070922181246/http:/www.rvr.org/
http://web.archive.org/web/20070922181246/http:/www.beursklacht.nl/index.php?page=tarieven.php

