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Stichting Arnhems Peil
Westervoortsedijk 85
6827AW Arnhem

Geachte heer / mevrouw, 4 -

U heeft een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Dat heeft tot
gevolg dat u griffierecht moet betalen. Griffierecht is een heffing die de indiener
van een verzoek om een voorlopige voorziening vooraf moet betalen voor de
behandeling van een zaak.

In uw zaak is het griffierecht € 360,00. Het bedrag moet uiterlijk twee weken na
de datum op deze nota, öf als de zitting eerder is, uiterlijk voorafgaande aan de
zitting, zijn bijgeschreven op rekening:
NL51 INGB 0705 0049 96, ten name van Griffie LDCR met vermelding van
het betalingskenmerk: 0000 8591 0285 6768.

Als het griffierecht niet of niet tijdig is bijgeschreven, loopt u het risico dat de
rechtbank uw beroepschrift niet ontvankelijk verklaart; dat wil zeggen dat de
rechtbank uw beroepschrift niet inhoudelijk behandelt.% Als u meent het griffierecht niet te kunnen betalen, kunt u een beroep doen op
betalingsonmacht. Het verzoek om ontheffing van betaling van griffierecht
moet u voor het einde van de op deze nota/in deze herinnering gestelde
betalingstermijn indienen bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft
ingediend.
Voor het aannemen van betalingsonmacht gelden wel criteria:het
netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan
90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaand én u hebt
beiden geen vermogen waaruit u het griffierecht kunt betalen.
Als u een beroep op betalingsonmacht doet en hiervoor een verzoek heeft
ingediend, dan zendt de griffier van het gerecht u spoedig een brief waarin hij
een aantal gegevens van u vraagt over uw inkomen en uw vermogen. Indien
een eerder beroep op betalingsonmacht in deze zaak is afgewezen, kunt u
hierop niet nogmaals een beroep doen.

Hoogachtend,

de griffier

Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw cliënt worden voor
zover nodig, ten behoeve van een goede procesvoering verwerkt in de
registratiesystemen van de Rechtspraak. In verband met automatische
gegevensverwerking is deze brief niet ondertekend.

Afdeling Financiën & Inkoop
Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Postbus 3175
3502 GO Utrecht

Nota
Datum: 23-03-2021

4 INGB 0705 0049 96

F 088-3610002
op werkdagen van 08.00 tot 17.30
kcc.ldcr@rechtspraak.nl
www.rechtspraak.nI

Betalingskenmerk
0000 8591 0285 6768

Kenmerk van uw zaak:
ARN 21101603
Stichting Amhems Peil vs B &
WArnhem/99

Rechtbank
Gelderland (Arnhem)

Uw kenmerk



0Transac5s (Mmimstraee Gettie EUR) til 11

859102856768

Klasse Factuur

Soort 591 Griffie (D)

Referentie 461138#ARN 21/01603

Rechtspersoon Administratie Griffie

Hoofdgegevens Meer Teksten

________________________

Bestemming

Naam Eenmalige debiteur

Nummer [88000001

Locatie 569267

Adres Unicefiaan

3502G0, U1RECHT 3527WX Nedertand

Verplichting

Betalingstermijn 8C14

Factureerregel

Vervaldatum 06-04-2021

L Regels 81W Vrachtirosten Otstebutre Vert(oofJ

Verschuldigd saldo
Datum 23-03-2021 Regel 36000

Gb-datum 22-03-202 1 BTW 0,00

Valuta EIJR Vrachtkosten 000

Documentnr 859102856768 Toelagen 0,00

Transactie XXtN (X) Totaal 360,00

‘ Votedig D9taits Vernieuwen

\‘erplictumg Referentiegegevens

___________

Factureren aan Verkocht aan

Eenmalige debiteur
- Naam

88000001 Nummer

78247

Unicetlaan -
- BtaIende kient

Naam

3502GD, UTRECHT 3527WX Nedertarid Nummer

Locatie

BetaHngadetaa — —

Ontvangslrnettrode

Betangswitze

Nummer betaateiddel

Betaalmiddel selecter.

OsVOtOdig

Transactie

Bron

Nummer

Financiete opdrachter

Contactp.


