Onze nota’s
worden
verzorgd door
Uwnota.nl

Betalingsvoorwaarden
uwnota.nl

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op
alle betalingen verschuldigd aan uwnota.nl en zijn ook
door uw dienstverlener van toepassing verklaard.

Betalingsvoorwaarden uwnota.nl
Uw dienstverlener heeft de vorderingen die hij/zij op u heeft,
overgedragen aan uwnota.nl, welke overdracht door uwnota.nl
is aanvaard. Hiervan is akte van cessie opgemaakt als bedoeld
in artikel 3:94 BW. Uwnota.nl is bij uitsluiting bevoegd om de
facturering uit te voeren en deze factuur te incasseren. Op alle
(toekomstige) vorderingen die uw dienstverlener op u heeft, zijn
de betalingsvoorwaarden van uwnota.nl van toepassing zoals
hiernaast weergegeven:
1

De factuur dient te worden voldaan door de debiteur en/of
zijn wettelijke vertegenwoordiger en is direct opeisbaar.

2

Uwnota.nl is gerechtigd, indien mogelijk, de kosten van de
factuur (deels danwel volledig) rechtstreeks te incasseren
bij de zorgverzekeraar van de debiteur.

3

De debiteur en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger is
gehouden de factuur voor de op de factuur aangegeven vervaldatum volledig te voldoen aan uwnota.nl. De vervaldatum
geldt ook indien in voorkomende gevallen de zorgverzekeraar
de factuur namens de debiteur (deels danwel volledig)
voldoet.

4

Indien de factuur niet voor de vervaldatum is voldaan op de
rekening welke op de factuur is vermeld, treedt het verzuim
van de debiteur in zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de debiteur de rente
verschuldigd op maandbasis of een gedeelte daarvan.

5

In geval van verzuim is uwnota.nl gerechtigd incassomaatregelen te (laten) treffen.

6

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten,
die verband houden met het innen van de gedeclareerde
bedragen, komen voor rekening van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Eventuele BTW die in verband met incassowerkzaamheden
aan de dienstverlener in rekening wordt gebracht, zal worden
doorberekend aan de debiteur.

7

Uwnota.nl heeft het recht om betaling van een toe te rekenen
geldsom in de eerste plaats in mindering te brengen op de
incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente
en tenslotte op het factuurbedrag.

8

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de
debiteur en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger een formele
klacht indient over de factuur of bij opzegging van de behandelingsovereenkomst door de debiteur.

9

Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig
of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.

