
يجري إعداد فواتيرنا 
بواسطة

uwnota.nl 



تنطبق شروط الدفع هذه على دفع جميع املدفوعات 
املستحقة لـ uwnota.nl ، ومت أيضاً إعالن انطباقها 

بواسطة مقدم اخلدمة لك.

uwnota.nl شروط الدفع اخلاصة بـ

 uwnota.nl شروط الدفع اخلاصة بـ

يوجد لدى مقدم اخلدمة مطالبات مستحقة منك متت 
إحالتها إلى uwnota.nl، وقد قبل Uwnota.nl هذه اإلحالة ، ومت 

حترير شهادة نقل ديون عن ذلك عمالً باملادة 3:94 من القانون 
ً تنفيذ إعداد فاتورة  املدني (BW). ويحق لـ Uwnota.nl حصرا

Uwnota. احلساب وحتصيلها . وتنطبق شروط الدفع اخلاصة بـ
nl على كافة املطالبات املستحقة (في املستقبل) ملقدم 

اخلدمة منك ، كما هو مبني على اجلانب :

1.   يجب دفع فاتورة احلساب من قبل املدين و / أو ممثله 
القانوني، ويجب أن يتم تسديدها فور طلبها .

2.   يحق لـ Uwnota.nl، إذا كان ذلك ممكناً، حتصيل تكاليف 
فاتورة احلساب (كلياً أو جزئياً) مباشرة من شركة تأمني املدين.

3.   يلتزم املدين و / أو ممثله القانوني بدفع فاتورة احلساب 
 .uwnota.nl بكاملها قبل تاريخ االنتهاء احملدد عليها إلى
وينطبق تاريخ االنتهاء أيضاً في احلاالت التي يحدث فيها 

أن تدفع شركة تأمني املدين فاتورة احلساب (كلياً أو جزئياً) 
بالنيابة عن املدين.



4.   إذا لم يتم دفع الفاتورة في رقم احلساب املذكور في 
ً بدون احلاجة ألي  الفاتورة قبل تاريخ االنتهاء، يعد املدين مقصرا

ً من تلك اللحظة يكون املدين  إشعار تقاعس الحق، واعتبارا
ملزماً بدفع الفوائد املستحقة، التي حتسب على أساس شهر 

كامل أو جزء منه.

5.   في حالة التقاعس يحق لـ uwnota.nl أن يتخذ (أو يكلف 
باتخاذ) التدابير للتحصيل.

6.   يتحمل املدين جميع تكاليف التحصيل داخل نطاق 
القضاء و / أو خارجه املرتبطة بتحصيل املبالغ التي مت إرسال 
فواتير حساب عنها. ويجري حتديد تكاليف التحصيل خارج 

نطاق القضاء وفقاً ملرسوم تعويض تكاليف التحصيل خارج 
نطاق القضاء . ويجري حتميل أية ضريبة للقيمة املضافة 
(BTW) يحاسب عليها مقدم اخلدمة فيما يتعلق بأعمال 

التحصيل على حساب املدين.

7.   لـ Uwnota.nl احلق في خصم دفع مبلغ يجري حسابه 
ً، وبعد ذلك من الفوائد املضافة  من تكاليف التحصيل أوال

للحساب، وفي النهاية من قيمة فاتورة احلساب. 

8.   ال يتم تعليق االلتزام بالدفع ألن املدين و / أو ممثله القانوني 
قدم شكوى رسمية بشأن فاتورة احلساب، أو في حالة إنهاء 

عقد العالج بواسطة املدين.

9.   إذا كان هناك أي شرط من شروط الدفع هذه باطالً أو قابالً 
لإلبطال، ال يؤثر ذلك على صالحية األحكام املتبقية.


