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Betastingadvies
5.

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing op de
opdrachten yedeend aan Ruiter Belastingadvies,
fiscaal advies- en administratie bureau, geyestigd te
Olst,
hierna te noemen opdrachtnemer.
A. Arerx*r
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van werkzaamheden.
2.
J.

4.

Opdrachtnemer: Ruiter Belastingadvies, fiscaal

Bescheiden: alle door de

opdrachtgever

rekening van de opdrachtgever.

6.

aan

stukken of gegevensdragers.

1.

J.

tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zun overeengekomen.
Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zun
niet geldig. De toepasselukheid daarvan wordt door
opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene

3.

1.

2.

DE

ovEREEilKoxsr

tot stand en vangt aan op
opdrachtgever ondertekende

Elke overeenkomst komt eerst

het moment dat de door
opdrachtbevestiging

door opdracht-nemer retour

1.

overeengekomen wijze na te komen.
2.

opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tud is
CHTGEYER

1.

2.

J-

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering tot
overeenkomst oo te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemcle
verplichting heeft voldaan.
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijlcl te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst van

naarmate door oodrachtnemer werkzaamheden ten
behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3.

betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
ter beschikking gestelde gegevens en

bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
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Indien een per overeenkom$ vastgesteld bedrag is
overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigcl
daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in
rekening te brengen, indien en voor zover de

de in de overeenkomst voorziene
te boven gaan, hetgeen opdrachtgever

werkzaamheden
werkzaamheden

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en
opdrachtnemer

door

opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid, en is verschuldigd

belang kunnen zijn.

4.

Opdrdchtgever heeft het recht, in geval de situatie als
bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst
geheel of op te zeggen, indien de situatie van overmacht
langer duurt dan een periode van 3 weken.
H. Horonmw
Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankeluk
van de uitkomst van de verrichtte werkzaamheden.
Het honorarium van de oDdrachtnemer kan bestaan uit
een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/ofkan

worden berekend op basis van tarieven per

beschikking van de opdrachtnemer te stellen.

2.

de

van zaken binnen zijn ondememing, worden die
verplichtingen opgeschort tot het moment dat
opdrachtnemer alsnog in staat is cleze op de

geven.

heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst,
tudig In de gewenste vorm en op de gewenste wuze ter

Indien opdrachtnemer zrjn verplichtingen uit

overeenkomst niet, niet tudig of niet behoorluk kan
nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare
oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt,
zieKe van opdrachtnemer, storingen in computers of
computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang

wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te

welke opdrachtnemer overeenkomstig zUn oordeel noclig

wetteluke of beroepsregelen, waaronder begrepen onder
meer de meldingsplicht voortvloeiend uit de wet melding
ongebruikelijke transacties en andere nationale of
internationale regelgeving met vergelUkbare strekking.
Behoudens de uitdrukkelUke voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtqever
niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere

openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelÎ
optreedt in een tucht -, civiele -, of strafprocedure.
G. Ovrnlrlcn

is

t. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden,

beroepsbeoefenaar uiwoeren. Opdrachtnemer kan evenwel
niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
Opdrachtnemer kan na consultatie met de opdrachtgever
besluiten bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door een persoon of derde, indien zulks naar oordeel van
opdrachtnemer wenselijk is.
F, Gtngxxouorre Er ExcurgvrEfl
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover
derden. die niet bij de uiwoering van de overeenkomst
zun betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie

opdrachtgever een wetteluke of beroepsplicht tot

op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan
opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging

aangegaan.
D. Grervrrs opoR

vermogen en

desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op

ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd

Het staat de partijen vrij de totstandkoming van de
overeenkomst met andere middelen te bewuzen.
Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd
tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende

zal de werkzaamheden naar beste
als een zorgvuldig handelend

Opdrachtnemer

al dan niet schriftelUke uitingen van opdrachtnemer
openbaar te maken of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen, behoudens voor zover dit
rechtstreeks uit de overeenkomst voorwloeit, geschiedt
ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent cle

benadert.
C, Anrvenc :x owR vaì

van
de

van vertrouweluke aard die hem door opdrachtgever ter
beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan
verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet

voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zun of
vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige
in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen
partijen onverwùld worden vervangen door een beding dat
de strekking van het oorspronkeluk beding zoveel mogelijk
I

E. Urrvocrrrre opocrcfr
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst
wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer houdt rekening met
overeenkomst.

2.

aangegaan.

geldig. indien en voor zover zij schrifteluk

verzoekt,

tijdig verstrekte en redelijke aanwuzingen
opdrachtgever omtrent de uitvoering van

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden
door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
B. Torplsseuxxno
Deze algemene voorwaarden zun van toepassing op alle
overeenkomsten welke door oDdrachtnemer binnen het
kader van de uiwoering van de werkzaamheden worden
Afwukingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts

Indien en voor zover opdrachtgever zulks

worden de ter beschikking gestelde bescheiden, aan deze
geretourneerd.

opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in
het kader van de uiwoering van de opdracht door

opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder
5.

beschikking stellen van de verlangde gegevens, zun voor

en

administratief adviesbureau, gevestigd te Olst.
werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is
gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde
worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin
van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden
zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst

voorwloeiende extra kosten en extra honorarium,
ontstaan door het niet, niet tudig of niet behoorluk ter

4.

alsdan eveneens verschuldigd is.
Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd
met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden,
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Betastingadvies
wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting,
per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van

de werkzaamheden aan
gebracht.
I. Breure

1.

opdrachtgever

in

rekening

5.

6.

werkzaamheden, zonder enig recht

Indien opdrachtgever niet binnen de

op korting

van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont clat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

in het vorige lid

is nimmer aansprakelUk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
Opdrachtnemer

7.

aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelùke of
buitengerechteluke incassering van de vordering, zijn voor
rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uiwoering van de overeenkomst schade luden en waarvan

15 oó van het te vorderen bedrag, met een minimum van

toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zoìrel buiten als
in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat
van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zude van Opdrachtnemer en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening

de

€ 250,-.
Indien het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het
oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is

opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zun overige
rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst
onmiddelluk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever
aan opdrachtnemer uit welken hoofde verschuldigd is,

direct opeisbaar.
In geval van een gezamenluk gegeven opdracht zijn de
opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,
hoofdeluk aansprakelijk voor de betaling van het

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden
enlof het factuurbedrag dienen schrifteluk binnen 30

dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie
waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30

na de

ontdekking

van het gebrek,

indien

opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelukerwijs
niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden
kenbaar gemaakt.

Reclames

geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft
opctrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in

door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle
rechten van de opdrachtgever in verband met de reclame.
K. AlxspnlrnrrxxEtD Eil vntlwunc

1.

Indien Opdrachtnemer aansprakeluk mocht zun, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

2.

Opdrachtnemer

bepaling is geregeld.

is niet aansprakeluk voor schade, van
welke aard ookr ontstaan doordat Opdrachtnemer rs
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Opdrachtnemer aanspraketijk mocht zijn voor

enigerlei schade, dan

Opdrachtnemer beperkt

is de aansprakelijkheid van
tot maximaal tweemaal de

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakeliJkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval

steeds beperkt

opdrachtnemer kunnen

de

opzegging beèindigen. Indien de overeenkomst eindigt
voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder H
eerste lid van toepassing.
2. Opzegging dient schrifteluk aan de wederpartij te worden
meegedeeld. Indien en voor zover opdrachtnemer de
overeenkomst door opzegging beèindigt, is hij gehouden
opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen
ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te

doen wat

tot het bedrag der uitkering van zijn

verzekeraar in voorkomend oeval.
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de

omstandigheden

opdrachtgever eisen.
frl. Torprssrurx Rgcltr Èì

1.

Op alle

in het

belang

van

FotulHE

overeenkomsten tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van

In

rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren
of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden
of het geheel of gedeelteluk niet (meer) uitvoeren van de
opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het
4.

en

Opdrachtgever

als in het vorige lid bedoeld, schorten

de
betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op,
behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft
gegeven dat hU cle reclame gegrond acht.
3.

Oodrachtnemer

overeenkomst te allen tude met onmiddelluke ingang door

.} Rrcurr

clagen

oorzaak aan andere dan aan

en risico van de Opdrachtgever.
L. Opz:cerre

factuurbedrag.
1.

zun

leidinggevende ondergeschikten.

de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De
buitengerechtelùke kosten zijn vastgesteld op ten minste

5.

winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
D€ in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelukheid gelden niet indien de schade te wijten is

verdere rechten van opdrachtnemer.

4.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van cleze

de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en
redeluke kosten, gemaaK ter voorkoming of beperking

of

genoemde termun, dan wel niet binnen de nader over- een
gekomen termun heeft betaald, is hU van rechtswege in
verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf
de vervaldag opdrachtgever over hetgefactureerde bedrag
de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag
van algehele voldoening, één en ander onverminderd de

aansprakeluk voor directe

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaaK om

bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft

op

is uitsluitend

schade.

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient
te geschieden binnen de overeengekomen termunen, doch
in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, ten
gunste van een door opdrachtnemer aangegeven
schuldvergelijking.

Opdrachtnemer

toepassing zun, is Nederlands recht van toepassing.
2.

Alle

geschillen

die verband houden met

de

overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van
de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn
woonplaats heeft.
3.

In afwuking van het

bepaalde in het vorige lid kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere
wijze van geschillenbeslechting.

Op de leverìngen en diensten van Ruiter Belastingadvies
zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

