
 

Salus Juristen is een handelsnaam van Salus Juridische Diensten B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
50879545. Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat per geval 
door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  

Algemene voorwaarden Betalingsregeling 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

a. Een betalingsregeling komt tot enkel tot stand indien onze opdrachtgever deze 

accordeert. Voor zover deze accordering vooralsnog ontbreekt is de regeling onder 

voorbehoud van deze goedkeuring. 

b. Indien onze opdrachtgever niet akkoord gaat met uw voorstel vervalt de regeling 

direct, of kunnen andere voorwaarden aan een regeling worden gesteld waarmee u al 

dan niet akkoord kunt gaan. 

Artikel 2 omvang van de regeling 

a. De regeling geldt voor de genoemde dossier(s) met een totale schuld zoals deze in 

onze brief aan u is vermeld, exclusief nog te verschijnen rente; 

b. Een maandelijkse aflossing zal telkens op de vordering worden afgeboekt, eerst op de 

kosten en rente, alsdan as op de hoofdsom. 

c. Betaling dient plaats te vinden door storting of overschrijving op onze bankrekening 

1503.21.376 t.n.v. Salus Juridische Diensten B.V. te Nijmegen, onder vermelding 

van bovengenoemd dossiernummer of referentie. 

 

Artikel 3 Plichten  

a. wij sturen géén acceptgiro’s; u dient zelf voor storting of overmaking zorg te dragen. 

Betaling dient tijdig te geschieden. 

b. bij gebreke van stipte betaling (of indien bij automatische betaling bedragen worden 

gestorneerd of teruggeboekt), vervalt deze regeling direct en wordt het volledige 

openstaande saldo onmiddellijk en zonder nadere waarschuwing opeisbaar. 

c. Een regeling kan tussentijds worden geëvalueerd waarna zal worden beslist of de 

regeling onder gelijke voorwaarden kan worden voortgezet. 

Artikel 4 Toepasselijk recht 

a. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht 

door de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem. 


