Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter gegeven betekenis:
Opdrachtnemer
Opdrachtgever
Partijen
De overeenkomst
Overmacht
Medewerkers

Houtsma BTW-advies B.V.
Opdrachtgever volgens de overeenkomst waarin naar deze Algemene
Voorwaarden wordt verwezen.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
De overeenkomst gesloten tussen partijen waarin naar deze Algemene
Voorwaarden wordt verwezen.
Iedere tekortkoming die aan partijen niet kan worden toegerekend, indien
zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Werknemers of onder-opdrachtnemers van opdrachtnemer.

Artikel 2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van opdrachtnemer.
Prijs
Artikel 3
a) Indien opdrachtnemer met opdrachtgever overeen is gekomen de opdracht tegen een vaste prijs uit te
voeren, geldt deze vaste prijs alleen voor de normale, bij soortgelijke opdrachten te doen gebruikelijke,
kosten.
b) Voor uitzonderlijke werkzaamheden, niet te doen gebruikelijke werkzaamheden en/of uitzonderlijk
tijdrovende werkzaamheden, kan door opdrachtnemer aan opdrachtgever een redelijke beloning in
rekening worden gebracht.
Artikel 4
Indien opdrachtnemer met opdrachtgever vaste tarieven heeft afgesproken zal dit tarief jaarlijks op 1 januari, met
een redelijk percentage worden geïndexeerd. In geval van onvoorziene omstandigheden, ter beoordeling van
opdrachtnemer, kan een prijsaanpassing onmiddellijk worden doorgevoerd.
Omvang van de opdracht
Artikel 5
a) Tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal opdrachtnemer jegens
derden geen gerechtelijke of arbitrale procedures voeren aangaande de zaken voortvloeiend uit de
overeenkomst.
b) Tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal opdrachtnemer geen
verzekeringen afsluiten ten behoeve van opdrachtgever.
Artikel 6
Het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekken van gegevens, noodzakelijk voor het volbrengen van
fiscale, douane of andere formaliteiten, geldt als opdracht om de desbetreffende formaliteiten te verrichten,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 7
Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht door een werknemer of een onder-opdrachtnemer van
opdrachtnemer te laten uitvoeren. Opdrachtnemer staat in die situatie in voor de kwaliteit van de uitvoering
van de opdracht op de wijze en in omvang als wanneer opdrachtnemer zelf de uitvoering van de opdracht
had verricht.
Artikel 8
Opdrachtnemer is gerechtigd de juistheid en volledigheid van de aan hem gedane opgaven te controleren.
Opdrachtnemer is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de aan hem gedane opgaven te controleren.
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Aansprakelijkheid
Artikel 9
a) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, tenzij opdrachtgever bewijst
dat de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of grove nalatigheid van (medewerkers van)
opdrachtnemer.
b) Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is gemaximeerd tot EUR 10.000 (tienduizend euro) per schadegebeurtenis.
c) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of enige andere dan materiële
schade.
Betaling
Artikel 10
a. Tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen, is opdrachtgever verplicht de
overeengekomen vergoeding, bijkomende kosten, en overige kosten die op grond van de overeenkomst
of deze algemene voorwaarden door opdrachtgever verschuldigd zijn aan opdrachtnemer, op eerste
aangeven van opdrachtnemer aan opdrachtnemer te voldoen.
b. De onder sub a van dit artikel verschuldigde bedragen komen niet voor verrekening met vorderingen
van opdrachtgever op opdrachtnemer in aanmerking. Iedere vorm van schuldvergelijking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer is uitgesloten.
c. In geval van opzegging of ontbinding, surseance van betaling of faillissement, worden alle vorderingen,
bestaande en toekomstige, van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar.
Verzuim
Artikel 11
a) In het geval dat opdrachtgever niet dadelijk na opgave of niet na ommekomst van een overeengekomen
betalingstermijn het verschuldigde betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd alle met het niet betalen
samenhangende kosten alsmede de wettelijke rente zoals beschreven in de artikelen 6:119 en/of 6:119a
BW aan opdrachtgever in rekening te brengen.
b) Indien in de situatie van niet tijdige betaling door opdrachtgever, opdrachtnemer tot incasso,
gerechtelijke of buitengerechtelijke, overgaat, wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 8%
administratiekosten en verhoogd met de door opdrachtnemer ter incasso van de vordering gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
c) Opdrachtnemer heeft een pand- en/of retentierecht op alle goederen, documenten en gelden die
opdrachtnemer onder zicht heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die opdrachtnemer heeft op
opdrachtgever. Dit pand- en/of retentierecht kan opdrachtnemer inroepen jegens een ieder die afgifte
verlangt van deze goederen, documenten of gelden.
Overige
Artikel 12
a) Op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlandse recht van
toepassing.
b) Als plaats voor regeling en uitvoering van alle aspecten van deze overeenkomst, waaronder eventuele
schaderegeling, geldt de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
Artikel 13
Opdrachtnemer kan de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder overleg met opdrachtnemer aanpassen.
Opdrachtnemer heeft in die situatie het recht de overeenkomst te ontbinden.
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