Algemene betalingsvoorwaarden
Ingangsdatum 1 januari 2013. Versie 1.02. Hiermee komen alle voorgaande versies te
vervallen.
Inleiding
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verplichtingen tot betaling aan
Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek, welke voortvloeien uit de statuten,
registratienormen, reglementen, criteria en overeenkomsten van Stichting Kwaliteitsregister
Tandtechniek (KTT).
Deze algemene betalingsvoorwaarden gelden als aanvulling op alle registratienormen,
reglementen, criteria en overeenkomsten.
Artikel 1.
Alle door het Kwaliteitsregister Tandtechniek genoemde bedragen zijn exclusief
omzetbelasting (btw).
Artikel 2.
Incasso’s en machtigingen worden binnen een maand na betaaldatum/inschrijfdatum
afgeboekt. Een vertraagde afboeking laat de betalingsplicht onveranderd bestaan.
Artikel 3.
In de volgende gevallen wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht:
a) Indien de voorkeur wordt gegeven aan het ontvangen van een factuur terwijl ook
betaling per automatische incasso wordt aangeboden;
b) Indien de automatische incasso niet kan plaats vinden door ontbrekende en/of
onjuiste gegevens.
c) Indien de voorkeur wordt gegeven zelf het verschuldigde bedrag over te maken terwijl
ook betaling per automatische incasso wordt aangeboden.
Artikel 4.
Facturen worden digitaal (per e-mail) verstrekt (zie artikel 3 voor eventuele meerkosten).
Artikel 5.
Jaarbijdragen worden aan het begin van ieder kalenderjaar geïnd.
Artikel 6.
De betalingstermijn (voor gefactureerde bedragen) bedraagt 30 kalenderdagen.
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Artikel 7.
Indien geen tijdige betaling plaatsvindt of incasso onmogelijk blijkt te zijn wordt een
aanmaning gezonden. Hierbij kan € 5,-- extra aanmaningskosten in rekening gebracht
worden.
Artikel 8.
Indien – na een aanmaning – nog steeds geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden
wordt de vordering ter incasso gegeven. Alle kosten, welke voortvloeien uit (gerechtelijke en
niet-gerechtelijke) incasso na overschrijding van de betalingstermijn, zijn voor rekening van
de in gebreke zijnde partij.
Artikel 9.
Restitutie van inschrijfgelden en bijdragen is niet mogelijk.
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