Afrekening burgerlijk wetboek
Inleiding
Dit werkblad kan je gebruiken voor:
•

1.

berekening van een afrekening volgens de principes Burgerlijk Wetboek (art. 1253
ev).

Tabblad ‘invoer’

Op dit tabblad maak je een beginsituatie van het dossier aan.
1.
2.
3.

4.

5.

Voer de startdatum in. Maak hier bij voorkeur gebruik van het vonnis of de
startdatum intrestberekening van de schuldeiser.
Bij “hoofdsom” geef je de hoofdsom van de vordering in.
Bij “kost” geef je de totale kost tot de startdatum op.
Aanvang intrest gebruik je enkel indien je niet exact weet vanaf wanneer
intrest verschuldigd is. Hier kan je de eerste intrestberekening van de
schuldeiser overnemen. Als startdatum neem je dan de datum van deze eerste
intrestberekening.
Bij “intrestvoet” geef je de intrestvoet op van toepassing bij de start van het
dossier. Dit geef je in een geheel getal in. bv. 7

2. Tabblad ‘afkortingen’
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ga naar het tabblad “afkortingen”.
In rij 5 lees je de beginsituatie af.
Vul eerst de datum (DD/MM/JJ) in kolom B vanaf rij 6 in.
Indien je de intrestvoet wil wijzigen vanaf de volgende periode, geef dan in
kolom B eerste startdatum in waarop de nieuwe intrestvoet van toepassing is.
Geef in kolom C de nieuwe intrestvoet in.
Vul in kolom E en F respectievelijk de bijkomende kost of de betaling in.
→ Vb kost betekening
Hoe het tabblad “afkortingen” lezen?
→ Op rij 1, groene balk, lees je af wat het openstaand saldo is op de laatst
ingevoerde datum in kolom A. Wens je de intrestberekening en het
openstaand saldo tot vandaag, voer je in kolom A, na de laatst ingevoerde
datum, de datum van vandaag.
→ Datum: in kolom A lees je de datum van een boeking af.
→ Dagen: in deze kolom B lees je het aantal dagen verstreken tussen de laatst
ingevoerde datum en de vorige datum.
→ Kost (rood): kolom C geeft de kosten weer die tijdens de invordering
werden gemaakt.
→ Betaling: kolom D geeft een overzicht van de betalingen gedaan door de
cliënt.
→ Openstaande hoofdsom: kan je aflezen in kolom E.
→ Kost (zwart): kolom F geeft het totaal aan openstaande kosten weer.

Intrest periode: kolom H geeft de intrest tussen de laatste en vorige datum
weer.
→ Nog te betalen intrest: kolom I geeft het totaal nog te betalen intrest weer.
→ Saldo: Geeft het bedrag weer dat nog moet voldaan worden na deze
boeking.
→

