Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van DBS Advies B.V.,
B.V., h.o.d.n. DBS Belasting & Administratie/De
Administratie
Belasting Service,, aangiftepraktijk en fiscaal advies voor particulieren en
bedrijfsadministraties, gevestigd te Maastricht.

I. Besloten Vennootschap
1. DBS Advies B.V.,, aangiftepraktijk en fiscaal advies voor particulieren
particulieren en
bedrijfsadministraties is een Besloten Vennootschap,
Vennootschap, gevestigd aan de Hertogsingel 54,
6214 AE te Maastricht

II. Toepasselijkheid
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand
aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de
vennoten en van al degenen die voor de vennootschap
vennootschap onder firma werkzaam zijn, ongeacht
de rechtsbetrekking waarin zij tot de vennootschap staan.

III. Opdracht
4. Iedere opdracht van een opdrachtgever beschouwt DBS Advies B.V. als uitsluitend aan
haar gegeven (ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht
door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd). Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee
instemt,
nstemt, dat DBS Advies B.V. een opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren
door een aan de vennootschap verbonden
verbonden adviseur. De werking van artikel 7:404 B.W. - dat
voor het hierboven tussen haakjes genoemde geval een regeling geeft -en
en de werking van
artikel 7:407 lid 2 B.W., dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin
aan twee of meer personen
sonen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
5. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal
daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Bij het inschakelen van
een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten
ontlenen.
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VI. Declaratie
7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtnemer het overeengekomen honorarium,
vermeerderd met eventuele verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (BTW; 2001: 19%)
verschuldigd.
8. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht
opdracht zich uitstrekt over
een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
9. DBS Advies B.V. is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te
verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende
eerstvolgende definitieve
afrekening in het kader van de opdracht.

V. Betaling
10. Betaling van declaraties van
an DBS Advies B.V. dient tee geschieden uiterlijk binnen 14
dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van
rechtswegee in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente,
verschuldigd.
11. Indien DBS Advies B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in
verzuim is, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van de
d hoofdsom met
een minimum van € 100,-,, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de
opdrachtgever.

VI. Aansprakelijkheid
12. DBS Advies B.V. is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig een door
haar terzake gesloten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Beroepsaansp
13. Iedere aansprakelijkheid van DBS Advies B.V. bij de uitvoering van een opdracht is
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is. Bij opzet of
bewuste roekeloosheid van DBS Advies B.V. geldt de beperking niet. Een copie van de
huidige polis met voorwaarden
orwaarden ligt ter inzage
in
bij DBS Advies B.V..
14. Iedere aansprakelijkheid van DBS Advies B.V. bij de uitvoering van een opdracht waarbij
schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
ges
Algemene
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van
het eigen risico. Een copie van de huidige polis met voorwaarden
voorwaarden ligt ter inzage
bij DBS Advies B.V.
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15. DBS Advies B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen
tekortkomingen van derden.

VII. Overig
16. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf (5) jaren worden bewaard,
waarna opdrachtgever het op eerste verzoek van DBS Advies B.V. ten kantore van DBS
Advies B.V. in ontvangst dient te nemen, bij gebreke
gebreke waarvan het dossier zal worden
vernietigd.

VIII. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.. De rechtsverhouding tussen DBS Advies B.V. en de opdrachtgever is onderworpen aan
Nederlands recht.
18. De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse
rechterlijke instantie.
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