administratie belastingen

ALGEMENE VOORWAARDEN
IUVARE ADMINISTRATIE |
BELASTINGEN B.V.
Artikel 1
ALGEMEEN
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand
van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk
uitdrukkelijk van is afgeweken. Ingeval er een discrepantie bestaat tussen hetgeen is
opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en hetgeen is opgenomen in de offerte
c.q. opdrachtbevestiging, dan prevaleert hetgeen is opgenomen in de offerte c.q.
opdrachtbevestiging.
b. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
 de opdrachtnemer: IUVARE Administratie | Belastingen B.V., gevestigd te (6522
CD) Nijmegen aan de Berg en Dalseweg 196, ingeschreven bij de kamer van
koophandel onder nummer 61865044;
 de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept
van de opdrachtnemer;
 de opdracht: 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.
Artikel 2
STREKKING
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of
prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) 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 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.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden werd
gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op later met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomsten.
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Artikel 3
VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten
en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding
en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. 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.
c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te
bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk
wordt bereikt. Opdrachtnemer heeft derhalve een inspanningsverbintenis en geen
resultaatsverbintenis.
Artikel 4
VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de
uitvoering van de opdrachtdoor 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.
c. 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.
d. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen
schade te hebben geleden door of verband houdende met door opdrachtnemer ten
behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden en door of verband houdende
met het verwerken van persoonsgegeven, alsmede tegen de kosten van
opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen die vorderingen.
e. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan
wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor
opdrachtgever in bewaring heeft.
Artikel 5
INSCHAKELING DERDEN
a. De opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te
schakelen. De keuze van de door opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar
mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met opdrachtgever en
met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze ingeschakelde
derden, behoudens opzet en of grove schuld van opdrachtnemer.
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Artikel 6
AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER
a. Indien de uitvoering van de opdracht leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer,
dan is die aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van
opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico
dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval
voor rekening van opdrachtnemer komt, één en ander behoudens de hierna
omschreven nadere beperkingen. Het dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring
wordt op verzoek van de opdrachtgever door opdrachtnemer toegezonden.
b. 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 vak
uitoefening vermeden hadden kunnen worden.
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. Indiende 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. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever de in
dit artikel genoemde tekortkomingen niet binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de
hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij de opdrachtnemer
heeft gemeld.
g. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitgesloten indien het betreft een overmacht
situatie zoals bedoeld in artikel 10.
h. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht het gevolg zijn
van een tekortkoming van opdrachtgever als bedoeld in artikel 4, dan is
opdrachtnemer niet gehouden deze tekortkomingen kosteloos te herstellen en is
aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor deze tekortkomingen uitgesloten. Herstel
van deze tekortkomingen zullen op kosten van opdrachtgever worden hersteld.
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Artikel 7
BEEINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen, hetgeen dient
te geschieden door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van
een beëindigingstermijn als in het navolgende bepaald.
b. 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.
c. 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
rechtsopvolgers.
Artikel 8
BEVOEGDHEDEN OPDRACHTNEMER
Indien opdrachtgever:
- enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of
onvoldoende nakomt;
- faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (al dan niet 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;
Dan heeft opdrachtnemer het recht om:
a. te allen tijde en zonder inachtneming van enige beëindigingstermijn, een gegeven
opdracht te beëindigen, 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 diensten op te schorten;
d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk
ontbonden te achten, doorverzending 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 wegens ontbinding;
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.
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Artikel 9
RETENTIERECHT
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer
bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting
tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover
verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van
schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden
heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte
zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken,
bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot
stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 10
OVERMACHT
a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand,
computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle
overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk
verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te
ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de
overmacht te tellen.
b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever
hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
c. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen in het geval de
overmachtssituatie langer dan een maand voortduurt. Deze opzegging dient middels
aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door
opdrachtnemer te zijn ontvangen.
d. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende
verplichting tot betaling van al hetgeen hij aan opdrachtnemer op grond van de
bestaande rechtsverhouding is verschuldigd.
e. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste
opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de
opdracht zal hervatten.
Artikel 11
ALGEMENE BEPALINGEN VAN FINANCIELE AARD
a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium
van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uur honorarium.
b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de
geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid,
hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
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c. Tenzij anders is overeengekomen, zal de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat
opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die
tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.
d. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de
declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
e. Na het verstrijken van de onder lid d. genoemde termijn is de opdrachtgever een
rentevergoeding verschuldigd ex artikel 6:119a BW.
f. Na het verstrijken van de in lid d. genoemde termijn is de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om
buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten worden begroot
conform de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij
behorende besluit, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de
betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
Artikel 12
RECLAMERING
a. In aansluiting op artikel 6 dienen reclames schriftelijk binnen 1 maand na iedere
levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn
geconstateerd – binnen 1 maand na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn
ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de
grieven c.q. geconstateerde gebreken. Ieder recht van reclame vervalt door
overschrijding van de in dit lid genoemde termijn.
b. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties
dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van
verzending. Ieder recht van reclame vervalt door overschrijding van de in dit lid
genoemde termijn
c. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen 1 maand na datum van ontvangst van de
reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt
tegemoetgekomen.
d. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte
diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk
niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te
schorten.
Artikel 13
INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door
hem
gebruikte
computerprogramma’s,
systeemontwerpen,
werkwijzen,
onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van
de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander
ongeacht
het
aandeel
van
de
opdrachtgever
zelf
of
ingeschakelde
derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen,
werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de
opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.
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Artikel 14
PERSOONSGEGEVENS
a. Opdrachtnemer geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende
privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die hij verwerkt en uitwisselt
in het kader van de overeenkomst. Indien en voor zover de door opdrachtgever aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden (mede) bestaan uit
persoonsgegevens, is opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van die
persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor alle
verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het moment van verkrijging van de
persoonsgegevens tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan
opdrachtgever.
b. Opdrachtgever is – tenzij hij een opdracht aan opdrachtnemer verstrekt waarbij
uitsluitend de persoonsgegevens van de opdrachtgever zelf worden verwerkt dan wel
opdrachtgever verwerker in de zin van de privacyregelgeving is – met betrekking tot
de verwerking van de door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan te
merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende
privacyregelgeving, dit voor alle verwerkingen door opdrachtnemer.
c. Partijen zullen ieder – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – de
persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende
privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken.
d. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze
verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst of wanneer opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is. Een
partij zorgt ervoor dat hij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt
die deze op grond van de geldende wetgeving mag ontvangen.
e. Partijen zullen – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – beiden
de technische en organisatorische maatregelen treffen (en zo nodig aanpassen) om de
beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening
houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de
omvang, de context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen.
f. In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van
de overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegde
toegang hebben kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering,
informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De
aanpak zal geschieden met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving
met betrekking tot beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.
g. Opdrachtgever zal betrokkenen – als bedoeld in artikel 4, lid 1 Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) – informeren over de verwerkingen van hun
persoonsgegevens door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.
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h. Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene

i.

j.

conform de geldende privacyregelgeving behandelen, behoudens voor zover het
verzoek betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens in het kader van aan
personeel gerelateerde werkzaamheden, waaronder wordt verstaan de
dienstverlening in het kader van de loonverwerking. In dat geval zal opdrachtgever het
verzoek in behandeling nemen. Als het verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door
opdrachtnemer verwerkte persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de
reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar.
In het kader van de uitvoering van de overeenkomst zullen partijen elkaar in
voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig onderzoek van de
autoriteit persoonsgegevens of enig andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een
voornemen van de autoriteit persoonsgegevens tot het opleggen van een boete of last
onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens, privacyregelgeving
of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de
persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde
wijziging van de gemaakte afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 15
GESCHILLEN
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
b. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen
die verband houden met overeenkomsten tussen partijen voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer.

Berg en Dalseweg 196 ‡ 6522 CD ‡ Nijmegen ‡ 024-6634628 ‡ info@iuvare.nu ‡ www.iuvare.nu
KvK 61865044 Bank NL02 RABO 0314 258 582 BTW NL854522487B01 Becon 648723

