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Algemene voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaar-

den van de opdrachtgever/cliënt van toepassing in de contractuele verhouding tussen de opdrachtge-

ver/cliënt en BAX advocaten belastingkundigen LLP (hierna:  “BAX advocaten belastingkundigen”).  

 

1. BAX advocaten belastingkundigen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland onder 

nummer 65376803. BAX advocaten belastingkundigen is een limited liability partnership naar het recht 

van Engeland en Wales met zetel te 262 Bedfont Lane, Feltham, TW14 9NU Engeland, en is als BAX ad-

vocaten belastingkundigen ingeschreven onder registratienummer OC403366 bij het Companies House 

te Cardiff. Een lijst van members wordt op verzoek toegezonden. 

 

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend 

aanvaard en uitgevoerd door BAX advocaten belastingkundigen. Opdrachtnemer is nimmer een lid 

(member), bestuurder of werknemer van BAX advocaten belastingkundigen. 

 

3. De opdrachtgever van BAX advocaten belastingkundigen verbindt zich om de facturen van BAX advoca-

ten belastingkundigen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, behoudens een schriftelijke anders-

luidende afspraak. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in ver-

zuim en aan BAX advocaten belastingkundigen een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente 

vanaf de 15e dag na factuurdatum. Voorts is in dat geval een bedrag aan buitengerechtelijke kosten ver-

schuldigd, welke – in geval opdrachtgever een consument is – wordt berekend conform de volgende staf-

fel: 

 

t/m € 2.500,00   15% met een minimum van € 40,00 

€ 2.500,01 t/m € 5.000,00  10% 

€ 5.000,01 t/m € 10.000,00  5% 

€ 10.000,01 t/m € 200.000,00 1% 

Meer dan € 200.000,00  0,5% met een maximum van € 6.775,00 

  

Is opdrachtgever een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar 

beroep of bedrijf, dan bedraagt de hoogte van de incassokosten, in afwijking van vorenstaande staffel, 

een vast percentage gelijk aan 10% van de openstaande vordering, met een minimum van € 250,00. 
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4. Iedere aansprakelijkheid van BAX advocaten belastingkundigen is beperkt tot het bedrag dat in het des-

betreffende geval onder de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeer-

derd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzeke-

raar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot 

€ 100.000,00. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd 

bij BAX advocaten belastingkundigen zijn ingediend binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was 

of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. BAX advocaten belastingkun-

digen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt 

ook indien BAX advocaten belastingkundigen aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van 

door haar bij de uitoefening van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of an-

dere zaken, zonder enige uitzondering. 

 

5. De keuze van door BAX advocaten belastingkundigen in te schakelen derden zal, waar mogelijk, ge-

schieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. 

 

6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever(s). 

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

 

7. De opdrachtgever(s) vrijwaart/vrijwaren BAX advocaten belastingkundigen tegen alle aanspraken van 

derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen 

met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van een grove 

nalatigheid of opzettelijk misdragen van de zijde van BAX advocaten belastingkundigen. 

 

8. Door opdrachtgever wordt aanvaard dat alle bedingen in deze algemene voorwaarden mede zijn ge-

maakt ten behoeve van de aan BAX advocaten belastingkundigen verbonden medewerkers, leden 

(members), bestuurders, alsmede alle andere (rechts)personen die voor of op het kantoor van BAX ad-

vocaten belastingkundigen werkzaam zijn. Niet alleen BAX advocaten belastingkundigen, maar ook alle 

(rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kun-

nen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers 

of de rechtsvoorgangster(s) van BAX advocaten belastingkundigen, met inbegrip van hun eventuele erf-

genamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van BAX advocaten belasting-

kundigen hebben verlaten. 

 

9. Op de tussen opdrachtgever en BAX advocaten belastingkundigen gesloten overeenkomsten van op-

dracht is van toepassing de interne klachtenregeling van BAX advocaten belastingkundigen. 

 

10. Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en BAX advocaten belastingkundigen is met uitsluiting van het 

recht van andere staten Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en BAX ad-

vocaten belastingkundigen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter 

binnen het rechtsgebied waar BAX advocaten belastingkundigen in Nederland kantoor houdt. 

 


