
MEERWERKLIJST ONDERNEMINGSRECHT

Meerwerk Inclusief 21% BTW Exclusief BTW

Volmacht € 48,40 € 40,00

Aandeelhoudersovereenkomst, op uurbasis, richtlijn € 786,50 € 650,00

Stemvolmacht € 30,25 € 25,00

Reconstructie (aandeelhouders)register, te vermeerderen met € 15,00 (excl. BTW) per transactie € 121,00 € 100,00

Besluit algemene vergadering € 48,40 € 40,00

Besluit Raad van Commissarissen € 48,40 € 40,00

Besluit Raad van Toezicht € 48,40 € 40,00

Afstandsverklaring (goedkeuringsregeling) € 48,40 € 40,00

Verklaring voorkeursrecht € 48,40 € 40,00

Verklaring aanwijzen opvolgend bestuurder € 48,40 € 40,00

Verrichten van onderzoek naar ubop/pep, vanaf € 60,50 € 50,00

Legal opinion, vanaf € 242,00 € 200,00

Instemmingsverklaring aandeelhouder € 48,40 € 40,00

Proces verbaal inzake benoeming bestuurder bij belet en/of ontstentenis € 332,75 € 275,00

Instemmingsverklaring aandeelhouder € 48,40 € 40,00

Opnemen ANBI-bepalingen bij oprichting van een stichting € 90,75 € 75,00

Kapitaalvermindering inclusief omzetting aandelen € 332,75 € 275,00

Opnemen bijzondere bepalingen voor betaling koopprijs/voldoen stortingsplicht, vanaf € 60,50 € 50,00

Begeleiden aangifte overdrachtsbelasting i.v.m. artikel 4 WBR, vanaf € 302,50 € 250,00

Inschrijven besloten vennootschap in oprichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel € 90,75 € 75,00

Overboekingskosten € 11,80 € 9,75

Administratiekosten voor het inschakelen en voorschieten kosten koerier € 30,25 € 25,00

Depot: bedrag in depot houden, inclusief opstellen depotovereenkomst op aanvraag op aanvraag

Erfdienstbaarhedenonderzoek (exclusief kadasterkosten) € € 100,00 per uur

Kadaster: extra inzage (meer dan twee onderpanden), per perceel € 30,25 € 25,00

Kamer van Koophandel: opvragen statuten, per rechtspersoon € € 15,40

Kamer van Koophandel: opvragen statuten en extra onderzoekskosten, per rechtspersoon € 30,73 € 25,40

Spoedtarief:  stukken niet vijf werkdagen voor passeren op kantoor aanwezig € 90,75 € 75,00
Kosten inzake het verplicht raadplegen van de KvK, Basisregistratie Personen, het Verificatie Informatie Systeem, het 

faillissementenregister en het curateleregister, per persoon € 36,30 € 30,00
Kosten inzake het verplicht raadplegen van de Basisregistratie Personen, het Verificatie Informatie Systeem, het 

faillissementenregister en het curateleregister, per persoon € 32,67 € 27,00

Registratiekosten UBO bij KvK (€ 50,- per UBO) € 60,50 € 50,00

Overboeken gelden naar het buitenland (per land verschillend) €                       p.m. €                       p.m.

Toestemming derden verzorgen, vanaf € 90,75 € 75,00

Toestemming hypotheekhouder inzake inbreng onroerend goed, vanaf € 90,75 € 75,00

Tolk bij passeren inschakelen en overige werkzaamheden (exclusief kosten tolk) € 121,00 € 100,00

Vererving uitzoeken (erfgenamenonderzoek), vanaf € € vanaf € 150

Vererving uitzoeken en verzorgen volmacht kinderen (exclusief leges), vanaf € € vanaf € 250

Aanvraag opmaken voor machtiging kantonrechter € 211,75 € 175,00

Toestemmingsverklaring € 30,25 € 25,00

Uitschrijven bestaande hypothecaire inschrijving en/of beslag bij het kadaster (incl. kadasterkosten), per uitschrijving € 200,26 € 165,50



Verstrekken (papieren) afschrift/kopie akte € 60,50 € 50,00

Verstrekken (digitaal) afschrift 1 jaar na passeerdatum, per afschrift € 24,20 € 20,00

Wijziging passeerdatum binnen vijf werkdagen tot 24 uur voor passeren € 60,50 € 50,00

Wijziging passeerdatum 24 uur voor passeren € 90,75 € 75,00

Afzeggen/wijziging bespreking 24 uur voor bespreking € 30,25 € 25,00

Alle wijzigingen die worden doorgegeven nadat de ontwerp akte is verzonden, kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Indien de bank rente berekent over het geld dat op de derdengeldenrekening van Abma Schreurs Notarissen staat

berekenen wij de door de bank in rekening te brengen rente door aan cliënten. 

,


