
 

TARIEVEN GRIJMANS FAMIILIERECHT 

Standaard tarieven: 

Familierecht adviesgesprek  € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Meerouderschap adviesgesprek  € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Opstellen meerouderschapovereenk. € 500 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Donorschap adviesgesprek  € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Opstellen donorcontract   € 400 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Roze-ouderschap adviesgesprek  € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Draagmoederschap adviesgesprek € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Opstellen draagmoederovereenk. € 500 te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW 

Procedure draagmoederschap  uur tarief (zie hieronder) & griffierecht  

Duo- vader adoptiezaak   € 1.500 (inclusief BTW) & griffierecht 

Duo- vader adoptie incompleet dossier:  

extra van € 500 (inclusief BTW) op basistarief van €1.500 

(inclusief BTW) & griffierecht  

Duo-moeder adoptiezaak   € 1.000 (all-in) als volgt uitgewerkt: 

  

Honorarium 

voor BTW  €             589,26  

  BTW 21 %  €             123,74 

  

Honorarium na 

BTW  €             713,00 

  Griffierechten  €             287,00  

  

Totaal te 

voldoen  €          1.000,00  



 

Uurtarief 

Het standaard uurtarief is € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten (exclusief BTW). 

Afhankelijk van de inhoud van de zaak, de draagkracht van de opdrachtgever, en de spoedeisendheid 

van de uitvoering van de opdracht kan dit bedrag worden bijgesteld.  

 

Kosten Mediation 

Het standaard uurtarief is € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten (exclusief BTW). In rekening 

worden gebracht de mediationuren, de tijd voor het opstellen van verslagen, berekeningen, 

processtukken etc. Indien gekomen wordt tot een procedure dan wordt het griffierecht eveneens 

doorberekend.  

Er wordt uitgegaan van in beginsel maximaal 6 gesprekken van 1,5 uur. De ervaring leert dat zeker 

een vergelijkbaar aantal uren nodig is voor het opstellen van het verslag, de berekeningen, het 

convenant en de processtukken.  

Afhankelijk van de inhoud van de zaak, de draagkracht van de opdrachtgever, en de spoedeisendheid 

van de uitvoering van de opdracht kan dit bedrag worden bijgesteld.  

 

Kosten Mediation Meerouderschap & roze ouderschap: intentioneel ander ouderschap 

Het standaard uurtarief is € 195 te vermeerderen met 5% kantoorkosten (exclusief BTW). In rekening 

worden gebracht de mediationuren, de tijd voor het opstellen van verslagen, berekeningen, 

processtukken etc. Indien gekomen wordt tot een procedure dan wordt het griffierecht eveneens 

doorberekend.  

Er wordt uitgegaan van in beginsel maximaal 6 gesprekken van 1,5 uur. De ervaring leert dat zeker 

een vergelijkbaar aantal uren nodig is voor het opstellen van het verslag, de berekeningen, het 

convenant en de processtukken.  

Afhankelijk van de inhoud van de zaak, de draagkracht van de opdrachtgever, en de spoedeisendheid 

van de uitvoering van de opdracht kan dit bedrag worden bijgesteld.  

 

Gefinancierde rechtsbijstand 

Grijmans Familierecht kan, bij hoge uitzonderin,  op basis van gefinancierde rechtsbijstand een 

opdracht uitvoeren. De opdrachtgever dient zelf na te gaan, via www.rvr.org  of wordt voldaan aan de 

voorwaarden.  

 

http://www.rvr.org/


 

Algemene voorwaarden 

Van belang is punt 4 van de algemene voorwaarden & kantoor klachtenregeling van Grijmans 

Familierecht Advocatuur & Mediaion BV. Daarin staat het volgende: 

“Kosten 

4.1  De kosten van uitvoering van de opdracht door Grijmans Familierecht Advocatuur & 

Mediation B.V. omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten. 

4.2  Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd (waaronder reistijd en 

wachttijd) en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door Grijmans 

Familierecht Advocatuur & Mediation B.V. wordt vastgesteld en ook tijdens de duur 

van de opdracht kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

4.3  De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door Grijmans 

Familierecht Advocatuur & Mediation B.V. ten behoeve van de opdracht (gever) zijn 

gemaakt waaronder reiskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, kadasterkosten, 

vertaalkosten, notariskosten of ander hier niet met name genoemde kosten. Deze 

kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en deze worden aan de opdrachtgever 

in rekening gebracht.  Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die 

forfaitair worden berekend op 5 procent (5%) van het honorarium. Een eventuele 

proceskostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.  

4.4  Er wordt, in beginsel,  per het einde van elke kalendermaand door Grijmans 

Familierecht gefactureerd.  

4.5  Grijmans Familierecht Advocatuur & Mediation B.V. kan van de opdrachtgever een 

depotstorting verlangen, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden 

gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend. Tenzij 

schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. Betaling 

van declaraties van Grijmans Familierecht Advocatuur & Mediation B.V. dient, 

zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum 

tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij overschrijding 

van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de 

wettelijke rente verschuldigd.  

4.6  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van 

declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor 

rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te 

liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever 

zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 

4.7  Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Grijmans 

Familierecht Advocatuur & Mediation B.V. en haar Stichting Derdengelden 

gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan 

te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Grijmans 

Familierecht Advocatuur & Mediation B.V. verschuldigd is. 



4.8  Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Grijmans 

Familierecht Advocatuur & Mediation B.V. de werkzaamheden ten behoeve van de 

opdrachtgever opschorten of staken dan wel niet te starten met de uitvoering van de 

opdracht. Grijmans Familierecht  is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als 

gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 

4.9  Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens Grijmans Familierecht 

Advocatuur & Mediation B.V. in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na 

één jaar na het moment waarop de betrokkende bekend werd of redelijkerwijs bekend 

kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.” 

 


