Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GM Tax B.V.
1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
– Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GM Tax B.V. ('GM Tax');
– Opdrachtgever: de wederpartij van GM Tax bij een overeenkomst als bedoeld in deze algemene bepalingen.

2.

Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid
2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door GM Tax.

3.

Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van
Opdrachtgever. Tenzij dat door GM Tax uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan
Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering
daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

4.

GM Tax is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door GM Tax
verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door GM Tax gewenst heeft verstrekt. GM Tax
heeft het recht om extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet
tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.

Opdrachtgever is gehouden GM Tax onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband
met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

6.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan GM
Tax verstrekte gegevens en informatie en vrijwaart GM Tax voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de
(gehele of gedeeltelijke) onjuistheid, onvolledigheid of niet tijdige aanlevering van door Opdrachtgever aan GM
Tax verstrekte gegevens en informatie.

7.

GM Tax bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) door wie de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt
daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

8.

GM Tax is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder
de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. GM Tax staat niet in voor het
bereiken van het beoogde resultaat.

9.

Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks
schriftelijk is overeengekomen.

10. GM Tax mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken. Een tekortschieten van een door haar
ingeschakelde derde kan alleen aan GM Tax worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze
van GM Tax van de betreffende derde niet zorgvuldig is geweest.
11. GM Tax is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden
tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet
voorzover op GM Tax een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever GM Tax van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
12. GM Tax en al degenen die voor GM Tax direct of indirect werkzaam zijn, zijn gerechtigd de door of namens
Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de
uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen, aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel
van belang kunnen zijn indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure.
13. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GM Tax is het Opdrachtgever niet
toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van GM Tax openbaar te
maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de
overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende
werkzaamheden van GM Tax , op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of
indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
14. GM Tax mag eenzijdig van bovenstaande bepalingen afwijken op het moment dat GM Tax of een (voormalig)
medewerker door de belastingautoriteiten (overheid) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk
(strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door cliënt.

15. GM Tax, diens adviseur of persoon 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. GM Tax is evenwel niet
aansprakelijk voor:
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, niet tijdige
of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan GM Tax of anderszins het gevolg is van een
handelen of nalaten van Opdrachtgever;
- de aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de
uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken,
geen enkele uitzondering;
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door GM
Tax ingeschakelde hulppersonen (werknemers van GM Tax daaronder niet begrepen), ook indien deze
werkzaam zijn bij een met GM Tax verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven;
-

bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

16. Voor de door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor GM Tax
aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding:
a. indien GM Tax voor die schade dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan de
door GM Tax te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van GM Tax onder die verzekering;
b. indien GM Tax voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk
aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat GM Tax in het jaar waarin de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan Opdrachtgever heeft gefactureerd en door Opdrachtgever is
betaald.
17. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na
de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor GM Tax aansprakelijk is.
18. Indien derden van GM Tax vergoeding van schade vorderen in verband met een door of vanwege GM Tax aan
Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever GM Tax tegen die vordering en bijkomende kosten
vrijwaren voor zover GM Tax aan de derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou
hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van GM Tax vergoeding voor de door derden geleden
schade zou hebben gevorderd.
19. Door GM Tax aan Opdrachtgever verzonden declaraties, waaronder begrepen voorschotnota's, dienen binnen
14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening te worden voldaan. Bij
gebreke van tijdige betaling zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en is GM Tax gerechtigd de
wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten welke samenhangen met (buiten)gerechtelijke
invordering. De bepalingen in dit artikel gelden eveneens ten aanzien van nagekomen declaraties van derden
ten laste van Opdrachtgever.
20. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of
indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege GM Tax zijn betrokken.
21. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) van opdracht
of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door GM Tax, van alle daaruit
voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten/opdrachten tussen Opdrachtgever en GM Tax,
respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door GM Tax gedane aanbiedingen en/of offertes. Van
deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover GM Tax deze uitdrukkelijk en
schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
22. De rechtsverhouding tussen GM Tax en Opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken,
wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter te 's-Gravenhage.

23. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is
bindend.
24. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig is of
buiten werking gesteld wordt, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht en zal het betreffende
beding in onderling overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van
het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of
overeenkomsten.
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