Algemene Voorwaarden Aegis Tax Lawyers N.V.
Artikel 1 – Algemeen
1.1.

Aegis Tax Lawyers N.V. (hierna te noemen "Aegis"), ook handelend onder de naam
Aegis Belastingadviseurs, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht,
kantoorhoudende te Schiphol en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 72890096.

1.2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Aegis aan
een (rechts-)persoon worden verleend (hierna te noemen "de Klant").

1.3.

Alle geleverde diensten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Aegis, met
terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

1.4.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) alle overeenkomsten waarbij
Aegis diensten moet leveren; (ii) alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en/of
daarmee in verband staan tussen de Klant en Aegis of hun respectieve wettelijke
opvolgers; en (iii) alle aanbiedingen en/of voorstellen gedaan door Aegis.

1.5.

Eventuele bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van
toepassing indien en voor zover Aegis nadrukkelijk hun toepasselijkheid schriftelijk aan
de Klant heeft bevestigd.

1.6.

Indien een clausule in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst ongeldig is
of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden in de overeenkomst zoveel
mogelijk van kracht en wordt de ongeldige clausule in overleg tussen partijen
onmiddellijk vervangen door een clausule die de bedoeling van de oorspronkelijke
clausule zo dicht mogelijk nadert.

1.7.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de partners van Aegis en op
iedereen die door Aegis is ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de opdracht.
Zij kunnen zich op deze Algemene Voorwaarden jegens de Klant beroepen.

Artikel 2 – Levering van diensten
2.1.

Alle overeenkomsten voor de levering van diensten (in welke vorm dan ook) worden
geacht te zijn gerealiseerd onder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
op het moment dat Aegis is aangevangen met de levering van de diensten.

2.2.

Krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is Aegis
onder meer verplicht om de identiteit van de opdrachtgever en van de uiteindelijk
gerechtigde(n) vast te stellen en de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van alle
ongebruikelijke transacties als bedoeld in deze wet. Aegis is op grond van de Mandatory
Disclosure
Richtlijn
gehouden
bepaalde
grensoverschrijdende
agressieve
belastingstructuren bij de bevoegde autoriteiten te melden.

2.3.

De diensten worden exclusief aan de Klant geleverd. Derden kunnen geen enkel recht
ontlenen aan de inhoud van de overeenkomst tot het leveren van diensten, noch aan het

uitgevoerde werk, zelfs als zij direct of indirect als belanghebbende kunnen worden
beschouwd in het resultaat van de werkzaamheden. Aegis aanvaardt geen
aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden die voor de Klant zijn verricht.
2.4.

Aegis zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en met de benodigde professionaliteit
uitvoeren. Aegis kan echter niet garanderen dat specifieke beoogde resultaten worden
behaald.

2.5.

De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van het Reglement Beroepsuitoefening
en het Reglement Tuchtzaken van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
Exemplaren van deze reglementen zullen op verzoek aan de Klant worden toegestuurd.
De Klant zal alle verplichtingen respecteren, die uit deze reglementen voor Aegis en alle
personen werkzaam bij of voor Aegis voortvloeien.

Artikel 3 - Betalingsvoorwaarden
3.1.

Betaling dient te geschieden in euro's zonder aftrek, korting of verrekening door storting
of overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur, binnen vijftien dagen na
factuurdatum.

3.2.

Aegis moet zo snel mogelijk door de Klant over eventuele bezwaren worden
geïnformeerd, maar uiterlijk vijftien dagen na factuurdatum, met betaling van het nietbetwiste deel van de factuur.

3.3.

Indien de Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, of binnen
een andere tussen partijen overeengekomen termijn, is de Klant zonder nadere
aankondiging in verzuim en is Aegis gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke
handelsrente in rekening te brengen.

3.4.

Aegis is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen.

3.5.

Aegis heeft in alle gevallen het recht om de aan haar opgedragen werkzaamheden op te
schorten, indien facturen die ouder zijn dan zestig dagen niet zijn betaald. In het geval
van opschorting van de werkzaamheden door Aegis, wordt de Klant hiervan vooraf op de
hoogte gebracht.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1.

Elke aansprakelijkheid van personen en/of juridische entiteiten die (in)direct verbonden
zijn met Aegis (met inbegrip van haar bestuurders, aandeelhouders, werknemers en hun
(praktijk) bedrijven) is uitgesloten.

4.2.

Elke aansprakelijkheid van Aegis is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval
wordt
uitgekeerd
op
grond
van
een
door
Aegis
afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet bij verzekeraars gedeclareerd kan worden.
Indien de verzekering om welke reden dan ook niet leidt tot enige betaling aan Aegis, is
elke aansprakelijkheid van Aegis beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan drie keer het
gefactureerde en ontvangen bedrag voor geleverde diensten (exclusief btw) in de

betreffende kwestie in de drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de
aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum van EUR 250.000.
4.3.

Aegis is niet aansprakelijk voor enige bedrijfsschade of indirecte of gevolgschade geleden
door de Klant of derden.

4.4.

De Klant is verplicht Aegis te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aanspraken
van derden - waaronder aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personen in
dienst van de Klant, alsmede gelieerde rechtspersonen en bedrijven, en andere personen
die betrokken zijn bij het bedrijf van de Klant - voortvloeiend uit of verband houdend met
de activiteiten van Aegis voor de Klant.

4.5.

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen claims van
de Klant met betrekking tot Aegis van welke aard dan ook in verband met de uitvoering
van werkzaamheden door Aegis in alle gevallen na één jaar na het tijdstip waarop de
Klant zich hiervan bewust is geworden of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van
het bestaan van deze rechten.

Artikel 5 - Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht
5.1.

Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Aegis is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.

5.2.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Aegis
statutair is gevestigd.

