Betalingsregeling
Bij invulling van de aanvraag voor een afbetalingsregeling continuïteitsbijdrage stemt de
zorgaanbieder die de aanvraag doet in met de volgende voorwaarden.

Artikel 1
Omvang afbetalingsregeling
Het terug te betalen bedrag dient binnen 2, 3 of 4 termijnen volledig afgelost te zijn.
Artikel 2

Terugbetaling

1. Terugbetaling van het bedrag als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst geschiedt in het
gekozen aantal termijnen via automatische incasso.. De zorgaanbieder dient er voor te zorgen dat er
steeds voldoende saldo op de rekening staat om de automatische incasso niet te verhinderen. In het
weekend en op feestdagen vindt geen automatische incasso plaats.
2. Lukt het Zilveren Kruis niet om het verschuldigde bedrag te incasseren dan vervalt de
betalingsregeling en leidt dit direct tot opeisbaarheid van het dan nog aan Zilveren Kruis
verschuldigde bedrag. Vanaf dat moment is de zorgaanbieder over het dan nog te betalen bedrag ook
de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. Al hetgeen van het nog openstaande bedrag als bedoeld in lid 1 van dit artikel is terstond en in zijn
geheel opeisbaar zonder dat hiertoe nog enige nadere in gebreke stelling is vereist. Het staat Zilveren
Kruis vrij het opeisbare bedrag met gebruikmaking van alle haar daartoe rechtens ter beschikking
staande middelen te incasseren.
4. Betalingen door zorgaanbieder aan Zilveren Kruis komen eerst in mindering op de verschuldigde
rente, vervolgens op de (buiten) gerechtelijke incassokosten, en tot slot op het nog openstaande af te
lossen bedrag.

Artikel 3
1.

2.

3.

Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en duurt in beginsel, voor wat
betreft de aflossing, voort tot 2,3 of 4 maanden na ingang van de betalingsregeling of zoveel eerder
als het moment waarop de zorgaanbieder het af te lossen bedrag volledig aan Zilveren Kruis heeft
terugbetaald.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel neemt deze overeenkomst onmiddellijk
een einde:
indien de zorgaanbieder surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, dan wel indien in verband met schulden van de zorgaanbieder op roerende of
onroerende zaken dan wel vermogensrechten van de zorgaanbieder beslag wordt gelegd;
indien de zorgaanbieder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
indien de zorgaanbieder komt te overlijden;
indien de zorgaanbieder niet meer bestaat dan wel voldoet aan de voorwaarden voor een
continuïteitsbijdrage.
Indien zich een situatie voordoet als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel, dan is het op
het moment van eindigen van deze overeenkomst nog uitstaande geldbedrag, zo niet reeds volledig
opeisbaar uit hoofde van artikel 2, onmiddellijk volledig opeisbaar. Het bepaalde in artikel 2 is als dan
voor zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 4
Toepasselijk recht bij geschillen
1.
Op deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2.
Deze overeenkomst geldt als een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 BW.
3.
Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten
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zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Den Haag.
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