
 
A. Algemeen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bakker & Partners: Bakker & Partners Belastingadviseurs B.V., gevestigd aan de Havenstraat 6, 9471 AM  Zuidlaren, de opdrachtnemer; 
2. opdrachtgever: de contractspartij van Bakker & Partners; 
3. honorarium: de financiële vergoeding, exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW, die Bakker & Partners met opdrachtgever voor de uitvoering van de 

opdracht is overeengekomen; 
4. bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen/zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in 

het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen/zaken, waaronder stukken of gegevensdragers; 
5. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer; 

B. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht anders is overeengekomen. Algemene 
voorwaarden van opdrachtgever blijven buiten toepassing. 

C. Aanvang en duur van de opdracht 
Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Bakker & Partners schriftelijk is aanvaard. Een opdracht wordt altijd voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard 
van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijde of bepaalde werkzaamheden is aangegaan, Indien enig beding in de algemenen voorwaarden nietig zou zijn of 
vernietigd wordt, dan vervalt dat beding onder instandhouding van de overige voorwaarden en bedingen waaronder de opdracht door Bakker & Partners werd aanvaard. 

D. Gegevens opdrachtgever 
In het kader van relevante wetgeving verstrekt opdrachtgever bij aanvaarding van de opdracht noodzakelijke gegevens, zoals bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht 
en bij rechtspersonen een gewaarmerkt recent uittreksel uit het Handelsregister. 
Op eerste verzoek verstrekt opdrachtgever aan Bakker & Partners alles gegevens die volgens haar nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. Kosten verbonden aan 
het verstrekken van informatie komen geheel voor rekening van opdrachtgever. 
Het niet voldoen aan de verstrekking van door Bakker & Partners noodzakelijke geachte informatie, levert voor Bakker & Partners het recht op zonder nadere 
ingebrekestelling de uitvoering van de opdracht voor de duur van het ontbreken van deze informatie op te schorten. 
Opdrachtgever is verplicht Bakker & Partners onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Bakker & Partners verstrekte mondelinge of schriftelijke 
informatie. 
E. Uitvoering opdracht 

Bakker & Partners voert de opdracht uit in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs te Amsterdam, van 
welke organisatie Bakker & Partners onderdeel uitmaakt. Bakker & Partners bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd rekening houdend met toepasselijke 
wetgeving, waartoe ook de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, en daarmee samenhangende internationale wet- en regelgeving, behoort. Bakker & Partners houdt 
bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk rekening met verstrekte verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever. 
Bakker & Partners zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren als een zorgvuldig en bekwaam handelend beroepsbeoefenaar, zij staat evenwel niet in voor het 
bereiken van een beoogd resultaat. De opdracht vormt daarmee een inspanningsverbintenis. 

F. Geheimhouding en exclusiviteit 
Behoudens wettelijke plicht, een verplichting op grond van beroepsregels of uitdrukkelijke ontheffing door opdrachtgever, is Bakker & Partners verplicht verstrekte 
informatie tegenover derden die niet bij opdracht betrokken zijn geheim te houden. 
Bakker & Partners is gerechtigd in tuchtrechtelijke, civiele en strafprocedures door opdrachtgever verstrekte en anderszins aan Bakker & Partners bekend gemaakte 
informatie, aan te wenden voor zover dat naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk is. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker & Partners is het opdrachtgever verboden adviezen, meningen of andere schriftelijke uitingen van Bakker & 
Partners openbaar te maken, aan derden mee te delen of anderszins bekend te maken. 

G. Intellectuele eigendom 
Producten, concepten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen en andere geestesproducten die Bakker & Partners heeft ontwikkeld en in het kader van de 
opdracht heeft toegepast, zijn en blijven onderworpen aan het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Bakker & Partners. Bakker & Partners staat niet 
toe dat haar exclusieve rechten voor andere doeleinden worden gebruikt dan waartoe de opdracht met opdrachtgever strekt. Bij overtreding van dit beding verbeurt 
opdrachtgever aan Bakker & Partners een terstond opeisbare niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van € 1000 per overtreding en € 500 voor elke dag dat 
deze overtreding voortduurt. 

H. Honorarium 
Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever aan Bakker & Partners een/het overeengekomen honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en 
omzetbelasting verschuldigd. Het overeengekomen honorarium wordt jaarlijks per 1 januari met de index voor de gezinsconsumptie, of een daarmee vergelijkbare 
algemeen toepasselijke index, verhoogd. 
Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. Bakker & 
Partners is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot strekt in minder op de eindafrekening. Niet of niet 
tijdige betaling van aan Bakker & Partners verschuldigde bedragen levert voor haar het recht op de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder dat zij daartoe jegens 
opdrachtgever schadeplichtig wordt. 

I. Betaling 
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is 
vertragingsrente van 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd. Alleen betaling door overmaking op de ten name van Bakker & Partners gestelde 
bankrekening dan wel betaling in contanten (tot op het moment van betaling terzake algemeen aanvaard maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting van voldoening, 
leidt tot kwijting van opdrachtgever. 
Indien Bakker & Partners invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering met een minimum van 15% 
van het openstaand saldo, ten laste van opdrachtgever. Kosten van gerechtelijke invordering komen voor hun geheel voor rekening van opdrachtgever, zelfs indien deze 
kosten boven een eventuele proceskostenveroordeling uitgaan. 
Bezwaren tegen declaraties leveren geen recht op tot opschorting van de betalingsverplichting, tenzij Bakker & Partners uitdrukkelijk de aangevoerde bezwaren heeft 
erkend. 
          J.         Aansprakelijkheid 
1. Bakker & Partners is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht 
nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Bakker & Partners is evenwel niet aansprakelijk voor: 
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan 
opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever; 
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een 
handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij 
een met opdrachtnemer verbonden organisatie; 
- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade. 
2. De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Bakker & Partners gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 
Bakker & Partners. 
3 De aansprakelijkheid van Bakker & Partners voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag 
waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak heeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. 
Voorstaande beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van Bakker & Partners en/of haar leidinggevenden of overige ondergeschikten, Bij het inschakelen van derden 
zal Bakker & Partners steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bakker & Partners is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 
4. Een vordering tot vergoeding van schade, voorzien van een deugdelijk en volledig bewijs van de geleden schade, dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat 
opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Bakker & Partners te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 
schadevergoeding vervalt. 
5. Opdrachtgever is gehouden Bakker & Partners schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, 
bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever 
betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Bakker & Partners ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voorzover deze 
aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Bakker & Partners. 
 
         K.         Opzegging 
Elk van de partijen kan de opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang opzeggen, alsdan zal Bakker & Partners alle werkzaamheden voor opdrachtgever terstond 
beëindigen. 
Opzegging geschiedt schriftelijk met aangetekend schrijven onder mededeling van de redenen voor opzegging. Opzegging is niet vereist indien de opdracht door 
voltooiing eindigt. 
          L.        Opschortingsrecht 
Bakker & Partners is gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken/goederen aan 
opdrachtgever of derden, tot het moment waarop alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan; een en ander met uitzondering van zaken/goederen 
of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan. 

M. Recht en rechtskeuze 
Op de opdracht is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de rechtbank te Assen sector civielrecht, tenzij de kantonrechter 
bevoegd is over het geschil te oordelen, in welk geval de rechtbank sector kanton van de woonplaats van de opdrachtgever over het geschil zal oordelen. 
 
 

 
 
 


