
 

 

Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. Je betaalt via de mobiel bankieren app of de 
internetbankieromgeving van je eigen bank. iDEAL is namelijk een directe online overboeking van je 
bankrekening naar de bankrekening van de SJHT.  

iDEAL biedt je een aantal voordelen: 

• Je hoeft je niet te registreren. Je kunt iDEAL gebruiken als je bankiert bij een van de bekende banken. 

• Het is veilig, want je betaalt in de omgeving van jouw bank. 

• iDEAL is gemakkelijk omdat alle betaalgegevens voor je worden ingevuld. Ook weet je direct of de 
betaling geslaagd is. 

• Je houdt controle op  en overzicht van je saldo. De iDEAL-betaling is meteen zichtbaar op je  
rekeningoverzicht. 

We stellen een aantal voorwaarden aan het betalen van openstaande bedragen met  iDEAL. Deze voorwaarden 
zijn van toepassing voor iedere huurder die gebruik maakt van de online betaalfunctie op onze website. Je geeft 
aan door gebruik te maken van de online betaalfunctie kennis te hebben genomen en in te stemmen met 
onderstaande algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden te 
wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven raden we je aan om zo nu en dan de algemene voorwaarden door 
te nemen. 

1. Dienstverlening 

Wij beogen met de iDEAL betaalfunctie jou de mogelijkheid te bieden openstaande bedragen te betalen via Mijn 
SJHT. 

2. Aansprakelijkheid 

Jij vrijwaart SJHT voor schadeclaims, vorderingen en schade, bekend en niet bekend, voortkomend uit een 
betaling via het klantportaal.  

3. Technische beperkingen 

SJHT zal, voor zover mogelijk, alle maatregelen treffen om de website correct te laten functioneren. Desondanks 
is SJHT niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft prestatie, volledigheid, beschikbaarheid en 
inhoud van de aangeboden informatie. Jij vrijwaart SJHT voor elke directe of indirecte schade die ontstaat door 
systeemuitval, in elke vorm. 

4. Herroepingsrecht 

Jij zal je bij de betaling van de openstaande bedragen niet beroepen op het herroepingsrecht, tenzij je aan kunt 
tonen  dat er een fout is opgetreden in de betaling van de openstaande factuur. Wij erkennen twee fouten : 
 1. twee keer dezelfde openstaande post betalen  

2. een groter bedrag betalen dan het openstaande bedrag 

In het geval van de twee bovenstaande fouten mag je contact opnemen om in overleg met ons de betaling te 
herroepen. 

 

 


