
Algemene Voorwaarden Wolff Belastingadviseurs 
Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 232/2017 

 

1. Wolff Belastingadviseurs B.V. (‘Wolff Belastingadviseurs’) is een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 692.18.013, 
statutair gevestigd te Soesterberg. 
 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Wolff Belastingadviseurs, onder 
uitdrukkelijke uitsluiting van toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, BW. 

 
3. Iedere aansprakelijkheid van Wolff Belastingadviseurs is beperkt tot het bedrag waarop in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering(en) aanspraak bestaat, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens 
de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval door Wolff Belastingadviseurs dient te worden 
gedragen. 

 
4. Wolff Belastingadviseurs kan ter zake kundige derden inschakelen voor ten behoeve van de cliënt uit 

te voeren werkzaamheden. Wolff Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 
deze derden en is ook zonder voorafgaande toestemming van de cliënt gerechtigd (mede) namens 
de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te aanvaarden. Onder derden 
worden in dit kader niet verstaan degenen die onder verantwoordelijkheid van Wolff 
Belastingadviseurs opdrachten uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 9, tweede volzin. 

 
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle 

vorderingen, bevoegdheden en verweren jegens Wolff Belastingadviseurs en de door Wolff 
Belastingadviseurs bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

6. Ieder recht van reclame ter zake een door Wolff Belastingadviseurs verzonden declaratie vervalt 
door verloop van vier weken na dagtekening van de declaratie, tenzij de desbetreffende cliënt 
aantoont binnen deze termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van de declaratie en met 
bekwame spoed nadien heeft gereclameerd. 

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium 
berekend aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dat 
in beginsel jaarlijks zal worden vastgesteld. Voor kantoorkosten kan een percentage van het 
honorarium in rekening worden gebracht. 

 
8. Cliënt dient door Wolff Belastingadviseurs verzonden declaraties volledig te voldoen binnen vijftien 

dagen na dagtekening daarvan, bij gebreke waarvan Wolff Belastingadviseurs gerechtigd is de 
wettelijke rente in rekening te brengen. 

 
9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) 

van praktijkvennootschappen en al degenen die voor Wolff Belastingadviseurs werkzaam zijn of zijn 
geweest. Hieronder wordt mede begrepen al degenen, waaronder rechtspersonen, die op grond van 
een overeenkomst van opdracht onder verantwoordelijkheid van Wolff Belastingadviseurs 
opdrachten hebben uitgevoerd. 

 
10. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Wolff Belastingadviseurs bij de uitvoering 

van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, werkwijzen, 
(model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma's komen toe aan Wolff 
Belastingadviseurs, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens in geval van 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolff Belastingadviseurs is het niet 
toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers te 
verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

 
11. De rechtsverhouding tussen Wolff Belastingadviseurs en de cliënt is onderworpen aan Nederlands 

recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats 
waar Wolff Belastingadviseurs gevestigd is. 

 
12. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2017.  


