يجري إعداد
فواتيرنا بواسطة
uwnota.nl

لطرح األسئلة عن فاتورة حسابك يرجى االتصال بنا
عن طريق رقم الهاتف التالي:

0900 - 404 94 04
أو انظر املوقع:

www.uwnota.nl
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( 0,35أورو لكل مكاملة)

شروط الدفع اخلاصة بـ
uwnota.nl

يجري إعداد فواتير حسابنا بواسطة uwnota.nl
إنهم يأخذون العمل من أيدينا لكي يكون
لدينا املزيد من الوقت واالنتباه لك .وبعد العالج
ستتلقى من  uwnota.nlفاتورة احلساب نظير ما
مت تقدميه من اخلدمة أو املنتج.
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في حالة عدم دفع قيمة الفاتورة في األوان احملدد يحق لـ
 uwnota.nlاتخاذ التدابير للتحصيل.
وستأتي حلسابك كافة تكاليف التحصيل داخل نطاق
القضاء و  /أو خارجه املرتبطة بتحصيل قيمة الفاتورة ،مبا
في دلك ما قد يكون مستحقا ً من ضريبة القيمة املضافة
( .)BTWويجري حتديد تكاليف التحصيل خارج نطاق
القضاء وفقا ً لقانون حتصيل التكاليف
(( )Wet Incassokostenاعتباراِ من يوليو/متوز .)2012

5

يحق لـ  Uwnota.nlأن تخصم املبالغ املدفوعة من تكاليف
التحصيل أوالً ،وبعد ذلك من الفوائد املضافة للحساب،
وفي النهاية من قيمة الفاتورة.
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 ،ال يتم تعليق االلتزام بالدفع من جراء تقدمي شكوى بشأن
فاتورة احلساب ،أو في حالة إنهاء التعاقد القائم بينك وبني
مقدم الرعاية.

يوجد لدى مقدم الرعاية مطالبات مستحقة منك متت إحالتها إلى
 ،uwnota.nlوقد قبل  Uwnota.nlهذه اإلحالة  ،ومت حترير شهادة نقل
ديون عن ذلك عمال ً باملادة  3:94من القانون
املدني (.)BW
يحق لـ  Uwnota.nlحصرا ً تنفيذ إعداد فاتورة احلساب وحتصيلها .
تنطبق شروط الدفع التالية اخلاصة بـ  Uwnota.nlعلى كافة
املطالبات املستحقة حاليا ً أو في املستقبل ملقدم الرعاية منك،

يجب دائما ً دفع قيمة الفاتورة قبل تاريخ االنتهاء املذكور.
وينطبق تاريخ االنتهاء هذا أيضا ً في حالة دفع شركة تأمني
الرعاية قيمة هذه الفاتورة كليا ً أو جزئياً.
إذا لم يتم دفع الفاتورة في رقم احلساب املذكور في الفاتورة
قبل تاريخ االنتهاء ،ستعد مقصرا ً بدون احلاجة ألي إشعار
تقاعس الحق ،واعتبارا ً من تلك اللحظة ستكون ملزما ً
بدفع الفوائد القانونية املستحقة.

شروط الدفع اخلاصة بـ uwnota.nl
تنطبق شروط الدفع هذه على دفع جميع املدفوعات املستحقة لـ
 ، uwnota.nlومت أيضا ً إعالن انطباقها بواسطة مقدم
الرعاية لك.

يحق لـ  ،Uwnota.nlإذا كان ذلك ممكناً ،حتصيل تكاليف
فاتورة احلساب كليا ً أو جزئيا ً مباشرة من شركة تأمني
رعايتك.

في حالة عدم انطباق أي شرط من شروط الدفع هذه ،تظل
في هذه احلالة باقي الشروط سارية املفعول.

