AMSTONE TAX LAWYERS BV - ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1.
Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Amstone Tax Lawyers BV
(“Amstone”) en haar opdrachtgever (de “Opdrachtgever“) behoudens voor zover van deze Algemene
Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich
ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Amstone verbonden zijn en op enigerlei
wijze bij de dienstverlening door of vanwege Amstone zijn betrokken. De persoon die direct of indirect
aandeelhouder van Amstone is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Amstone zal door
of vanwege Amstone onder meer kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in
overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon
handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van
Amstone. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. Amstone en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
artikel 2.
Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Amstone zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Amstone kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de desbetreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een in de offerte opgenomen prijsopgave verplicht Amstone niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht (de “Opdracht”) tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
artikel 3.
Contractsduur en uitvoering overeenkomst
De overeenkomst tussen Amstone en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Amstone zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment van toepassing zijnde wetgeving.
Amstone kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De Opdracht wordt uitgevoerd
met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. De
Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Amstone
voortvloeien. Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening en de
Bijzondere Gedragscode van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
De Opdrachtgever is ermee bekend dat Amstone op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft):
verplicht is om een onderzoek naar de identiteit van de Opdrachtgever en/of de cliënt van de Opdrachtgever
te doen;
verplicht is om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
Amstone heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (“Onderopdrachtnemers”).
Elke door of namens Amstone aanvaarde Opdracht houdt de bevoegdheid van Amstone in om Algemene
Voorwaarden en / of aansprakelijkheidsbeperkingen die door Onderopdrachtnemers worden gehanteerd mede
namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Uitsluitend Amstone geldt tegenover de Opdrachtgever als
opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een Opdracht
door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het
geval waarin aan twee of meer personen een Opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten
toepassing. Amstone is gerechtigd de overeenkomst, al naar gelang de overeengekomen door Amstone te
verrichten werkzaamheden, in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
artikel 4.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
Amstone is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Amstone kan
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worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Amstone op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Amstone de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
Amstone haar aanspraken uit de wet en iedere overeenkomst tussen Amstone en de Opdrachtgever. In geval
van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering
of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het Amstone vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de
Opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Amstone op de Opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtgever een Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
door Amstone voor de uitvoering van de overeenkomst reeds verrichte werkzaamheden integraal aan de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
artikel 5 .
Overmacht
Amstone is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in
deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Amstone geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Amstone niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Voor zover Amstone ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen is Amstone gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6.
Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Amstone aan te geven wijze
in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Amstone aangegeven. Amstone zal periodiek
factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de
Opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
artikel 7.
Gegevens en informatie
De Opdrachtgever is gehouden alle door Amstone verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en
informatie waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Amstone die nodig heeft voor de correcte
uitvoering van de Opdracht, tijdig, in de door Amstone gewenste vorm op de door Amstone gewenste wijze te
verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van
de door of namens hem aan Amstone verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden
verstrekt of van derden afkomstig zijn. De Opdrachtgever is gehouden Amstone onverwijld te informeren omtrent
feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. Amstone
heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de
bovengenoemde verplichtingen heeft voldaan. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor
Amstone, ontstaan doordat de Opdrachtgever niet aan de in de eerste volzin genoemde verplichtingen heeft
voldaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt overeengekomen, verleent de Opdrachtgever toestemming om (i) al dan
niet in verband met de Opdracht binnen de organisatie van Amstone bekende gegevens ter kennis te brengen
van diegenen binnen Amstone voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling
van de Opdracht dan wel het relatiebeheer en (ii) bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment
gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet, waarbij de Opdrachtgever aanvaardt dat
iedere aansprakelijkheid van Amstone voor geleden schade, inclusief vervolgschade, die ontstaat indien en
doordat derden zonder van Amstone verkregen toestemming toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie, is
uitgesloten.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Amstone verstrekken en ter beschikking
stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden
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afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Amstone kan in verband met niet of niet correcte
naleving door de Opdrachtgever niet worden aangesproken.
artikel 8.
Eigendomsvoorbehoud
Het door Amstone in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Amstone totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Amstone gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amstone is het de Opdrachtgever niet
toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Amstone openbaar te
maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de
overeenkomst voortvloeit, op de Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of
indien de Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of
strafprocedure. Amstone behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Amstone heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 9.
Aansprakelijkheid
Amstone sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Amstone
aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving. Amstone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele tekortkomingen van derden en Onderopdrachtnemers, noch voor schade die hiermee in verband staat.
Amstone is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de
Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid
waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd.
Indien Amstone aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste bedrag van de
uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat
ingevolge de polisvoorwaarden door Amstone wordt gedragen. Ingeval en voor zover in verband met een
aansprakelijkheid Amstone, onder de door Amstone gesloten van toepassing zijnde verzekeringen niet wordt
uitgekeerd om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het
bedrag dat Amstone in het betreffende jaar exclusief omzetbelasting heeft gefactureerd en verband houdt met de
betreffende kwestie, met een maximum van € 50.000,- (zegge: "vijftigduizend Euro").
Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtgever de
schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Amstone te zijn ingediend, bij gebreke waarvan
het recht op schadevergoeding vervalt. De Opdrachtgever is gehouden Amstone schadeloos te houden en te
vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en personeel van de Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en
anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met
de werkzaamheden van Amstone ten behoeve van de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken
het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Amstone.
artikel 10.
Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Amstone partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie
uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Indien Amstone in enige gerechtelijke procedure
tegen een Opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, is deze Opdrachtgever aan Amstone vergoeding
verschuldigd voor de volledige door Amstone buiten en in rechte gemaakte kosten, waaronder de volledige
kosten van de door Amstone intern of extern ingeschakelde advocaten en andere adviseurs.
artikel 11.
Deponering
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer
57/2012 en tevens te raadplegen via www.amstone.nl. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd
worden aangepast door Amstone. Nadat de aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd en aan
de Opdrachtgever zijn toegezonden, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van toepassing op
voorafgaand aan de wijziging tot stand gekomen Opdrachten aan Amstone. Deze Algemene Voorwaarden zijn in
de Nederlandse en Engelse taal opgemaakt. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene
Voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

