
 

Algemene voorwaarden Louwers Advies B.V. 

 

 

Artikel 1 - Algemeen 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; 

b) Opdrachtnemer: Louwers Advies B.V. 

gevestigd te:  Zoetermeer 

zijnde een besloten vennootschap, 

c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich 

jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke 

werkterrein van de belastingadviseur te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle 

werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de 

opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar 

daartoe niet beperkt: 

 het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard, 

 het verzorgen van fiscale aangiften, 

 het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, 

waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures 

 het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen, 

 het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, 

jaarrapporten en kredietrapportages, 

 al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de 

werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten 

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op 

alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door 

Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. 

De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst 

juist en volledig weer te geven. 



Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet 

getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder 

toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op 

verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. 

 

Artikel 4 - Honorarium 

Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte 

kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, 

berekeningsmethodieken en werkwijzen.  

Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. 

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is 

uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging 

ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief 

dienovereenkomstig aan te passen. 

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege 

worden opgelegd. 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de 

Beroepsuitoefening (RBU) van het Register Belastingadviseurs te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet 

volledig uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van 

Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de 

opdrachtgever toe te zenden.  

De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op 

grond van de verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het 

eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, 

geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid 

beperkt tot tweemaal het bedrag het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het 

bepaalde in artikel 4 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft 

betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de 

schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een 

maximum van vijftig duizend euro (€ 50.000,-). 

 

Artikel 6 - Rechts- en forumkeuze 

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. 

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die 

verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd 

aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is. 

 


