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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 

 

Artikel 1. Definities  

  

1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   

  opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden;  

   opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.  

  

  

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

  

2.1   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen

 opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van 

 toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

 uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.   

  

2.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 

 met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te  worden betrokken.  

  

  

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst  

  

3.1   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en 

 Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is 

 ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door  

 Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging  

 wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.  

  

3.2   Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging 

 (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand  

 gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat 

 Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is 

 gestart.  

  

  

Artikel 4. Gegevens en informatie  

  

4.1   Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en  

 informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever  redelijkerwijs kan 

 weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte  uitvoering van de Opdracht, a) 

 tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer 

 gewenste wijze te verstrekken.   

  

4.2   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en 

 rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en 

 informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, 

 tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.   
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4.3   Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten  

 en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang 

 kunnen zijn.  

  

4.4   Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot  

 het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde 

 verplichtingen heeft voldaan.   

  

4.5   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- 

 en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder 

 het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens 

 met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden 

 afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in 

 verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.  

  

  

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht   

  

5.1   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht  

 wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen 

 zoveel mogelijk in acht.   

  

5.2   Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van 

 Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met 

 goedkeuring  van Opdrachtgever.   

  

5.3   Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig 

 handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor 

 het bereiken van enig beoogd resultaat.  

  

5.4  De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps) 

 regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent 

 telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer 

 voortvloeien.  

  

5.5   Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter 

 voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):  

a)  verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te 

doen;  

b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van     

overheidswege ingestelde autoriteiten.  

  

5.6  Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement 

 Beroepsuitoefening van het Register Belastingadviseurs.  

  

5.7   Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge 

 van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps) 

 regelgeving.  
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Artikel 6. Termijnen  

  

6.1   Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale 

 termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.   

  

  

Artikel 7. Betaling  

  

7.1   Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te 

 geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening 

 binnen veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur 

 schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.  

  

7.2   Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een 

 andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van 

 rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de 

 wettelijke rente in rekening te brengen.   

  

7.3   Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is 

 Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte 

 buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten.  

  

  

Artikel 8. Reclames  

  

8.1   Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient 

 op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de 

 stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien 

 Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 

 binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te 

 worden kenbaar gemaakt.  

  

8.2   Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens 

 voorzover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de 

 reclame gegrond acht.  

  

8.3   In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen 

 aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of 

 opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of 

 gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door 

 Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.  

  

  

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

  

9.1   Opdrachtnemer verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de 

 Beroepsuitoefening (RBU) van het Register Belastingadviseurs en de AFM te 

 verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 

 het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer  is 
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 gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een kopie van de 

 polisvoorwaarden van deze verzekering aan de opdrachtgever toe te zenden.    

 

  

9.2   Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: 

a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van 

onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of 

anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;   

b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of  

nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld  

zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze  

werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;  

c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.  

  

9.3   Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat 

 Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij 

 Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding 

 vervalt.  

  

9.4  Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor 

 alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, 

 commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en 

 ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die 

 voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten 

 behoeve van  Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van 

 opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.  

  

9.5   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden 

 wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of 

 onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen 

 verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is 

 door opzet of  grove  schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden 

 tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde 

 bestuurlijke boeten.  

  

  

Artikel 10. Vervaltermijn  

  

10.1   Voorzover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderings-

 rechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met 

 het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het 

 moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het 

 bestaan van deze rechten.  

  

  

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze  

  

11.1   Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het 

 Nederlands recht van toepassing. 


