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1.

Algemene Voorwaarden

1.1.

Dit document met Algemene Voorwaarden Betalingsregeling is
aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Stecal VOF, gevestigd
Wederikstraat 53, 2403CC te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66100690, handelend
onder namen Administratiekantoor Terlouw, Webtilize Solutions of
anders genoemd in het uitrekel van de Kamer van Koophandel.
Definities voor onderhavige document zijn genoemd in de Algemene
Voorwaarden van Stecal VOF.
Betalingsregeling: een gespecificeerde regeling verstrekt door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voor het gespreid betalen van
werkzaamheden.

1.2.
1.3.

2.

Algemeen

2.1.

Een Betalingsregeling komt enkel tot stand indien Opdrachtgever deze
schriftelijk accordeert. Voor zover deze accordering vooralsnog ontbreekt
is de regeling onder voorbehoud aan deze goedkeuring.
Een Betalingsregeling kan enkel worden getroffen als het te vorderen
bedrag hoger is dan 50,00 euro. En kan er geen verdere uitstel van
betaling worden aangevraagd.
Bij het aangaan van een betalingsregeling worden er administratieve
kosten van 25,00 euro in rekening gebracht bij de eerste termijn van de
Betalingsregeling.
Een Betalingsregeling kan enkel getroffen worden met een zakelijke
Opdrachtgever van Opdrachtnemer die gevestigd is in Het Koninkrijk der
Nederlanden, anders genoemd, Nederland of Holland of daar aan
gelieerde benamingen.

2.2.
2.3.
2.4.

3.

Omvang van de regeling

3.1.

De regeling geldt voor de genoemde dossier(s), werkzaamheden of
diensten met een totale schuld zoals deze in de Betalingsregeling is
vermeld, exclusief nog te verschijnen handelsrente met een maximale
duur van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
De overeengekomen aflossing zal op de totale vordering worden
afgeboekt, eerst op kosten en rente, alsdan op de hoofdsom.
Betaling dienst plaats te vinden door Opdrachtnemer via storting of
overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de betaalregeling
onder vermelding van een referentie zoals genoemd staat in de
Betalingsregeling.

3.2.
3.3.

4.

Plichten

4.1.

Opdrachtnemer zal tussentijds geen acceptgiro’s of herinneringen sturen
voor het restant van openstaande vordering. Opdrachtgever dient zelf
zorg te dragen voor correcte en volledige tijdige storting of overmaking.
Bij gebreke van een stipte betaling, of bij automatische betaling waarbij
bedragen worden gestorneerd of worden teruggeboekt, komt de
Betalingsregeling direct te vervallen en is het openstaande saldo
onmiddellijk en zonder nadere waarschuwing opeisbaar, met een
maximale betaaltermijn van 7 dagen.
Een betalingsregeling kan door Opdrachtnemer tussentijds worden
geëvalueerd waarna bepaald kan worden of de Betalingsregeling met
Opdrachtgever onder gelijke voorwaarden voortgezet kan worden.

4.2.

4.3.

5.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

5.1.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten
met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van
de wijziging op de website van Opdrachtnemer of per elektronische
berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet
wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van
kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

5.2.

5.3.
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