LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing op de
Algemene leveringsen betalingsvoorwaarden
van toepassing
op de rechtsverhouding
tussen opdrachtgever
rechtsverhouding
tussen opdrachtgever
en administratieen belastingdeskundige.
en administratie- en belastingdeskundige “Administratie Partners B.V.”
Algemeen

Verplichtingen opdrachtgever

Tekortkomingen opdrachtgever

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
verrichtingen door opdrachtnemer, voor zover hier niet
schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
- de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
- de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
- onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen
werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen
te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te
geschieden.

a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle
handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht
door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de
opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle
gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke
benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de
werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn
van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of
niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen
conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor
in het geheel niet aansprakelijk.
b. Herstel van voornoemde tekortkomingen alsmede beperking
van eventueel geleden schade zal in een dusdanig geval op
kosten van de opdrachtgever geschieden.

Artikel 1

Strekking
Artikel 2

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn
aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk
anders heeft vermeld.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de
uitvoering van alle werkzaamheden door opdrachtnemer zoals
(ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q.
administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen
van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de
eventuele vervolgen daarop, het op nadrukkelijk verzoek van
opdrachtgever, adviseren inzake vraagstukken van financiële,
fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en
verrichtingen die - gelet op de rechtsverhouding en de daaruit
voortvloeiende opdracht - dienstig kunnen zijn in verband
met de hierboven genoemde werkzaamheden. Daarnaast zijn
deze algemene voorwaarden van toepassing op aanvullende
diensten van opdrachtnemer zoals het ter beschikking stellen
van computerprogramma’s (software), systemen, modellen
die verband houden of gerelateerd zijn aan de
werkzaamheden van opdrachtnemer.
c. Deze algemene voorwaarden alsmede alle toekomstige
nieuwe versies daarvan, zijn ook van toepassing op later met
de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Opdrachtgever
wordt geacht met deze nieuwe versie(s) (stilzwijgend)
akkoord te (zijn) (ge)gaan.

Totstandkoming
Artikel 3

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat
opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande
zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in
opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk
geheel of gedeeltelijke uitvoering door opdrachtnemer vereist,
dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke
uitvoering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot
stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel
of gedeeltelijk feitelijk tot uitvoering voor opdrachtgever is
overgegaan.

Verplichtingen opdrachtnemer
Artikel 4

a. De opdrachtnemer is gehouden de werkzaamheden naar
beste weten en kunnen uit te voeren, één en ander voor
zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit
voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met
inachtneming van de voor hem geldende Gedrags- en
Beroepsregels van de Nederlandse Orde van Administratieen Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal
op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan
deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde
Gedrags- en Beroepsregels toezenden.
c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de
overige werkzaamheden worden verricht dient, met
inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke
bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien
uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de
opdrachtgever.
d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald
(financieel) eindresultaat te behalen, dan rust op
opdrachtnemer ten alle tijde een inspanningsplicht om
dat (financieel) eindresultaat te behalen. Elke verplichting
tot een resultaatverplichting wordt uitgesloten.

Artikel 5

Vertrouwelijk
Artikel 6

De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken,
die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid
hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig
te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schending van de geheimhouding door de personen in zijn
dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat
deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

Samenwerking met derden
Artikel 7

a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht
slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende
deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q.
wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is
vastgesteld.
b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder
artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

Tekortkomingen opdrachtnemer
Artikel 8

a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts
aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks
gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van
personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht
zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen
onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en
met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van
vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en
ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
b. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade
welke verband houdt met de uitvoering van de opdracht en
de werkzaamheden c.q. diensten die voor opdrachtgever
worden uitgevoerd is te allen tijde beperkt tot het bedrag
waarvoor opdrachtnemer verzekerd is en door de betreffende
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
c. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde
tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te
herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen
hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht
voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel
hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht
deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de
opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart
deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk
60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het
desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met
de termijn waarvoor uitstel is verleend.
e. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien
de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het
betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid
heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de
opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid
heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in
het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q.
in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden
zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij
betrokken heeft.
f. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde
tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij
hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had
moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid
van de opdrachtnemer komt te vervallen. Aansprakelijkheid
is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens
en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een
uitkering.

Artikel 9

Beëindiging door opdrachtgever
Artikel 10

a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht
opzeggen.
b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels
aangetekende brief.
c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip
van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop
deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige
periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één
maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen,
opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door
de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de
voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze
uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze
voorwaarden bepaalde.
d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door
de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen
gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Opschorting/ontbinding/beëindiging
door opdrachtnemer
Artikel 11

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene
opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer,
indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen
gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende
nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door
een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook
is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door
hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
a. te allen tijde een gegeven opdracht met onmiddellijke ingang
op te zeggen welke opzegging dient te geschieden middels
aangetekende brief;
b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever
te vragen - voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te
sluiten overeenkomsten - alvorens opdrachtnemer met de
levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
c. levering van zijn werkzaamheden en (aanvullende) diensten
op te schorten;
d. de desbetreffende overeenkomst, geheel of gedeeltelijk,
buitengerechtelijk te ontbinden, door verzending aan
opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan
opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst
noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan
opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding;
e. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten
als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens
opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel
ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd en levering
Artikel 12

a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde
stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of
andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan
opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan
opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in
een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van
het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de
opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten.
Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en
omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer.
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