
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Vastrecht Belastingadviseurs is de handelsnaam van Vastrecht Belastingadvies BV. Jegens een ieder zijn toepasselijk de 
algemene voorwaarden van Vastrecht Belastingadviseurs waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze 
voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag en te vinden op 
http://www.vastrecht.com 
 
Paraaf cliënt 1 Paraaf cliënt 2 Paraaf cliënt 3 
 

 Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag: 8.45-17.00 uur 
en ’s avonds op afspraak 
telefonisch best bereikbaar: 
8.45-9.30 en 12.00-14.00 uur 
 
Laan Copes van Cattenburch 87 
2585 EW  Den Haag 
email: info@vastrecht.com 
tel: 070-31 31 000 
fax: 070-31 31 001 
internet: www.vastrecht.com 
Vastrecht Belastingadvies BV 
IBAN: NL05ABNA0607773952 
beconnummer: 423361 
KVK nummer: 27261914 
Stichting Derdengelden 
IBAN: NL67ABNA0513344888 
 

DOORLOPENDE OVEREENKOMST VAN 
DIENSTVERLENING DOOR VASTRECHT 
 
TOT WEDEROPZEGGING 
 

 
 
 

 

De ondergetekenden: 
 
1, Dhr/mw, titulatuur, naam : …………………...………………………………………...…. 
Adres: ……………………………………………………………………………………..…... 
Postcode, woonplaats: …………………………………………………..…...……………… 
Telefoonnummer:…………………; Telefoonnummer mobiel: …………………………… 
E-mailadres:……………………………………………. 
Geboortedatum: …………………..BSnummer: ……………………………………...……. 
Particulier □  DGA of Partner van ondernemer □ Ondernemer□ 
 
2, En zijn/haar echtgeno(o)t(e) / Partner (doorhalen wat niet van toepassing is): 
Dhr/mw, titulatuur, naam : ……………………...………………………………………...…. 
Geboortedatum: …………………..BSnummer: ……………………………………...……. 
Particulier □  DGA of Partner van ondernemer □ Ondernemer □ 
 
3, en de volgende BV: 
naam BV: ………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………..…... 
Postcode, plaats: ……………………………………………………………...……………… 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………… 
Fiscaal nummer: ………………………………………………………………………...……. 
 
Hierna tezamen genoemd “Cliënten”, hebben Vastrecht Belastingadviseurs 
ingeschakeld voor behartiging (onder toepassing van de geldende tarieven en meest 
recente algemene voorwaarden van Vastrecht Belastingadviseurs) van hun fiscale 
belangen. 
 
 

http://www.vastrecht.com
mailto:info@vastrecht.com
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Vastrecht  Belastingadviseurs verzorgt de administratieve en fiscale zaken 
voor de ondergetekenden 1, 2 en 3 zoals nader omschreven in de 
welkomstbrief. 
 
Cliënten verklaren het volgende. 

 
1, tarieven en algemene voorwaarden 
Cliënten  hebben de meest recente tarievenlijst en de geldende algemene 
voorwaarden in goede orde ontvangen en gelezen, en gaan daarmee akkoord en 
gaan tevens tot wederopzegging akkoord met jaarlijkse prijsaanpassingen. 
 
2, privé-aansprakelijkheid voor BV-declaraties 
Cliënt(e) 1 verbindt zich jegens Vastrecht Belastingadviseurs als mede-schuldenaar 
hoofdelijk en geheel aansprakelijk voor alle declaraties die door Vastrecht aan BV 
worden gestuurd, zulks met instemming van zijn echtgeno(o)t(e) als bedoeld in art.1: 
88 BW die mede ten bewijze hiervan deze verklaring heeft mee-ondertekend; tevens 
is deze verklaring in de voet voorzien van het handgeschreven goedschrift van 
cliënt(e) 1. 
 
3, persoonsregister en wwft 
Cliënten geven Vastrecht Belastingadviseurs toestemming om hun gegevens op te 
nemen in een vertrouwelijke persoonsregistratie, en financiële gegevens van hen in 
dossier te houden. Cliënten zijn gewezen op de verplichtingen die voor Vastrecht 
Belastingadviseurs voortvloeien uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme) en aanvaarden voldoening aan die verplichtingen. 
 
4, Vastrecht Belastingadviseurs vertegenwoordigt cliënten bij instanties 
Cliënten machtigen Vastrecht Belastingadviseurs om hen te vertegenwoordigen in 
discussies met de belastingdienst over aanslagregeling met de belastingdienst en 
namens hen bezwaar- en beroepsprocedures te voeren. Cliënten machtigen 
Vastrecht Belastingadviseurs om gegevens over hen op te vragen bij belastingdienst 
en uitkeringsinstanties, voor zover die gegevens voor hun administratie en fiscale 
aangiften van belang kunnen zijn. 
 
5, SBA 
Cliënten machtigen Vastrecht Belastingadviseurs om kennis te nemen van 
belastingaanslagen op papier of via elektronische gegevensuitwisseling met de 
belastingdienst (het zgn. Service Bericht Aanslagen). 
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6, indiening van aangiften door Vastrecht Belastingadviseurs 
Cliënten geven Vastrecht Belastingadviseurs opdracht en toestemming om, nadat zij 
aangiften hebben goedgekeurd, deze aangiften namens hen elektronisch te 
verzenden naar de belastingdienst, al dan niet door gebruik van gebruikersnaam en 
wachtwoord die de belastingdienst hen heeft toegekend, onder erkenning van het feit 
dat de inhoud van de aangifte geheel en uitsluitend de verantwoordelijkheid blijft van 
hen als aangifteplichtigen. 
 
7, postadres voor fiscale zaken 
Cliënten kiezen ervoor dat Vastrecht Belastingadviseurs optreedt als postadres voor 
post van de belastingdienst: ja/nee 
 
8, incassomachtiging 
Cliënten geven ook een incassomachtiging af: ja/nee. Deze machtiging wordt apart 
vastgelegd conform bancaire voorschriften. 
 
9, voorschot 
De werkzaamheden van Vastrecht Belastingadviseurs vangen aan na betaling van 
een voorschot van € ………………….. inclusief BTW. 
 
Plaats: ……………………………… Datum: ………………………………… 
Handtekeningen voor akkoord met bovenstaande: 
 
Cliënt 1: ……………………………… Cliënt 2 : ……………………………… 
Cliënt 3 (BV): ……………………….. 
 
(Handgeschreven overnemen: Goed als mede-schuldenaar voor het bedrag van de declaraties van 
Vastrecht aan … BV met rente en kosten) 
……………………………………………………………………………………………………………….………
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
Naam: ……………………………… Handtekening: ….…….…..…............... 
 
Als echtgenoot/partner van de grootaandeelhouder van BV schenker geef ik 
toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het 
stellen als medeschuldenaar voor declaraties van BV. 
 
Naam: ……………………………… Handtekening: ….…….…..…...............  


