
 

  HVK Stevens | Prins Bernhardplein 200 | 1097 JB Amsterdam - Pagina 1 van 5 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS 
 
HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands 
recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk in brede zin uit te oefenen. 

 
HVK Stevens Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, 
gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de juridische adviespraktijk, daaronder mede begrepen de notariële 
praktijk, in brede zin uit te oefenen. 

 
HVK Stevens Consultancy B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, 
gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt administratieve, financiële, juridische en fiscale adviesdiensten, 
alsmede transactie-ondersteunende diensten in brede zin te coördineren. 

 
HVK Stevens Belastingadvies B.V., HVK Stevens Legal B.V. en HVK Stevens Consultancy B.V. worden hierna zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk aangeduid als: ”HVK Stevens”. 

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen 
de cliënt, en/of directe en/of indirecte dochtermaatschappijen die geheel in eigendom zijn bij cliënt, en HVK Stevens 
en alle relaties tussen HVK Stevens en derden waarin HVK Stevens zich ertoe verbindt om diensten te verlenen aan 
de cliënt, en/of directe en/of indirecte dochtermaatschappijen die geheel in eigendom zijn bij cliënt.  

 
Indien HVK Stevens nog geen ondertekende opdrachtbrief heeft ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te 
zijn gekomen onder deze algemene voorwaarden zodra HVK Stevens op verzoek van de cliënt is begonnen met de 
uitvoering van de opdracht.  

 
Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door afzonderlijke personen en rechtspersonen die 
verbonden zijn aan HVK Stevens, hetzij direct of indirect, en die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de diensten die 
door of namens HVK Stevens worden verleend. 

 
1. Opdrachtnemer 
1.1. HVK Stevens wordt beschouwd als de enige opdrachtnemer in zaken met de cliënt. Artikel 404 van Boek 7 van 

het Burgerlijk Wetboek (waarin regelingen zijn opgenomen voor situaties waarin een opdracht wordt uitgevoerd 
door een bepaalde persoon) en artikel 407, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (dat hoofdelijke 
aansprakelijkheid regelt in situaties waarin aan twee (2) of meer personen een opdracht wordt gegeven) zijn 
niet van toepassing.  

 
2. Partner 
2.1. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van HVK Stevens is en professionele handelingen verricht voor 

HVK Stevens kan als "partner" worden aangeduid door of van de zijde van HVK Stevens, in overeenstemming 
met de gebruiken in de beroepspraktijk. Bij het uitvoeren van professionele handelingen, handelt de persoon 
die als "partner" wordt aangeduid uitsluitend voor rekening en risico van HVK Stevens. 

 
3. Beperking van aansprakelijkheid 
3.1. Iedere aansprakelijkheid aan de zijde van HVK Stevens is beperkt tot het bedrag dat wordt betaald op grond van 

de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van HVK Stevens in de betreffende kwestie, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polis van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) niet ten laste van de verzekeraars komt.  

3.2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van HVK Stevens Belastingadvies B.V. en/of HVK Stevens 
Consultancy B.V. biedt dekking voor aanspraken die zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in 
een van de landen binnen de Europese Unie, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden 
uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging(en) van de verzekerde en ten behoeve van binnen de Europese Unie 
gevestigde cliënt. Er is in geen enkel geval dekking voor aanspraken die ingesteld op grond van het in de 
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Verenigde Staten van Amerika en/of Canada geldende recht, alsmede aanspraken, die aldaar worden berecht, 
geregeld of geschikt door of onder enige rechterlijke, arbitrale of bemiddelende instantie. 

3.3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van HVK Stevens Legal B.V. biedt een mondiale dekking, inclusief 
de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, met beperking(en) voor de Verenigde Staten van Amerika en/of 
Canada.  

3.4. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) 
plaatsvindt om redenen die geen verband houden met de specifieke omstandigheden van de claim die op dat 
moment in behandeling is, is de hoofdelijke aansprakelijkheid van HVK Stevens, haar bestuurders, 
aandeelhouders, bestuurders van haar aandeelhouders en de personen die voor HVK Stevens werken of hebben 
gewerkt of zijn ingeschakeld door HVK Stevens in totaal beperkt tot een bedrag van ten hoogste de vergoeding 
voor de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze is 
verbonden, met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00).  

3.5. HVK Stevens is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte verliezen, boetes, schadevergoedingen 
en/of verlies van winst. 

3.6. De cliënt en/of groepsmaatschappijen van de cliënt zullen alle rechten op vorderingen of verhaal uitsluitend 
tegenover HVK Stevens uitoefenen en niet tegenover haar bestuurders, aandeelhouders, bestuurders van haar 
aandeelhouders of de personen die voor HVK Stevens werken of hebben gewerkt of zijn ingeschakeld door HVK 
Stevens.  

3.7. De voorwaarden van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) kunnen op verzoek worden 
ingezien. 

3.8. Alle rechten, claims en andere bevoegdheden die de cliënt om welke reden dan ook tegenover HVK Stevens kan 
hebben met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden door HVK Stevens zullen in ieder geval één (1) 
jaar na de datum waarop de cliënt bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn geweest, met het bestaan van 
deze rechten, claims en andere bevoegdheden, vervallen. In alle gevallen zullen de hiervoor genoemde rechten, 
claims en andere bevoegdheden vijf (5) jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door HVK Stevens 
vervallen. 

3.9. Op de behandeling van klachten van cliënten van HVK Stevens Legal B.V. over de dienstverlening door 
(kandidaat-) notarissen van HVK Stevens Legal B.V. is van toepassing de Klachten- en geschillenregeling 
Notariaat. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. 

 
4. Externe opdrachtnemers 
4.1. Indien de door HVK Stevens te verrichten diensten de inschakeling van derden met zich meebrengt, zal HVK 

Stevens, indien en voor zover mogelijk, de cliënt vooraf raadplegen. HVK Stevens zal de nodige zorgvuldigheid 
in acht nemen bij de selectie van externe opdrachtnemers.  

4.2. HVK Stevens is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden bij de verlening van haar diensten.  
4.3. Een beperking van de aansprakelijkheid die door een derde wordt bedongen kan namens de cliënt door HVK 

Stevens worden aanvaard. 
 
5. Verplichtingen van de cliënt 
5.1. Indien een opdracht de medewerking van de cliënt vereist, zal de cliënt alle informatie en documenten 

verstrekken die HVK Stevens vereist voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door HVK Stevens en in 
de gewenste vorm en wijze zoals bepaald door HVK Stevens.  

5.2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de omvang van de opdracht en voor de besluiten die de 
cliënt, geheel of gedeeltelijk, neemt of wenst te nemen naar aanleiding van de door HVK Stevens verrichte 
werkzaamheden.  

5.3. HVK Stevens zal de opdracht uitvoeren op basis van de informatie die door de cliënt aan HVK Stevens in het 
kader van de opdracht is verstrekt, met inbegrip van alle vergaderingen die HVK Stevens houdt met de cliënt of 
met derden en/of andere adviseurs op verzoek van de cliënt. De cliënt verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen 
dat de door de cliënt of deze derden en/of andere adviseurs verstrekte informatie juist en volledig is. 

5.4. Eventuele kosten, verlies en/of schade veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van de opdracht als 
gevolg van een verzuim om de gevraagde informatie te verstrekken, of als gevolg van het niet tijdig of niet in 
de juiste vorm verstrekken van dergelijke informatie, komen voor rekening en risico van de cliënt. 

file://S20F-30-vm185/S20F_Notariskantoren/HVK_Amsterdam/UserData/HVKTH001/AppData/Local/Content.Outlook/www.knb.nl%20
http://www.degeschillencommissie.nl/
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6. Vrijwaring 
6.1. Indien er geen sprake is van opzet of grove schuld van de kant van HVK Stevens vrijwaart de cliënt HVK Stevens 

tegen alle claims, rechten en/of vorderingen die een derde op enig moment kan hebben op of instellen tegen 
HVK Stevens en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten 
verricht of verleend of te verrichten of te verlenen door HVK Stevens voor de cliënt of die anderszins verband 
met de opdracht houden die aan HVK Stevens is gegeven door de cliënt, met inbegrip van verlies, schade, 
kosten en onkosten geleden of gemaakt door HVK Stevens in verband met een dergelijk(e) claim, recht of 
vordering.  

 
7. Berekening van de vergoedingen  
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, zal de door de cliënt aan HVK Stevens te betalen vergoeding worden 

berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals van 
tijd tot tijd vastgesteld door HVK Stevens.  

7.2. Indien de toepasselijke uurtarieven tussen de begin- en einddatum van de opdracht wijzigen, kan HVK Stevens 
de overeengekomen uurtarieven dienovereenkomstig aanpassen.  

7.3. Eventuele onkosten gemaakt door HVK Stevens namens de cliënt zijn voor rekening van de cliënt.  
7.4. Een vast percentage van de vergoeding voor algemene kantoorkosten (zoals porto-, telefoon-, fax- en 

kopieerkosten) is verschuldigd door de cliënt, zoals van tijd tot tijd van toepassing. 
7.5. Alle te betalen bedragen worden vermeerderd met het bedrag van de BTW dat verschuldigd is tegen het alsdan 

geldende tarief. 
 
8. Facturatie  
8.1. HVK Stevens zal maandelijks facturen sturen voor de diensten die aan de cliënt zijn verleend. Deze facturen 

zullen worden verstuurd per e-mail, tenzij de omstandigheden een andere frequentie van de facturatie vereisen 
of toestaan.  

8.2. Facturen van HVK Stevens moeten uiterlijk vijftien (15) dagen na de factuurdatum worden betaald. In het geval 
van een niet-tijdige betaling kan HVK Stevens vanaf de zestiende (16e) dag na de factuurdatum wettelijke rente 
over de onbetaalde bedragen in rekening brengen. 

8.3. Klachten over of bezwaren tegen alle door HVK Stevens in rekening gebrachte bedragen schorten de 
verplichting van de cliënt om te betalen niet op. 

8.4. Als de factuurgegevens veranderen zal de cliënt HVK Stevens tijdig informeren over de nieuwe gegevens en het 
e-mailadres. 

8.5. De cliënt zal HVK Stevens voorafgaand aan de facturering interne verwijzingen verstrekken welke op haar 
facturen moeten worden vermeld. 

 
9. Vertrouwelijkheid  
9.1. HVK Stevens zal alle gegevens van de cliënt als strikt vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet 

openbaar maken, tenzij wettelijk of krachtens een gerechtelijk bevel is vereist. HVK Stevens kan vertrouwelijke 
informatie delen op een need-to-know basis met de medewerkers die aan een opdracht voor de cliënt of bij een 
van haar groepsmaatschappelijk of adviseurs werken en uitsluitend voor zover de ontvanger van de informatie 
een geheimhoudingsplicht heeft (beroepsmatig, contractueel of anderszins) tegenover HVK Stevens. 

 
10. Bewaartermijn documenten 
10.1. HVK Stevens zal bestanden van de cliënt bewaren gedurende een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat 

een opdracht is afgerond. HVK Stevens mag deze bestanden vernietigen na zeven (7) jaar, tenzij de Nederlandse 
wet anders voorschrijft en/of de cliënt anders instrueert. 

10.2. Na de voltooiing van de opdracht kunnen kopieën van specifieke in de werkbestanden van HVK Stevens 
opgenomen informatie op verzoek aan de cliënt worden verstrekt. HVK Stevens zal haar eigen werkbestanden 
(inclusief elektronische werkbestanden) met betrekking tot de opdracht bewaren. Deze werkbestanden blijven 
eigendom van HVK Stevens en bestaan uit documenten (fotokopieën en/of originelen) die naar de mening van 
HVK Stevens relevant zijn. 
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11. Intellectueel eigendom 
11.1. HVK Stevens behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de 

geest die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering 
van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom 
heeft of geldend kan maken. 

 
12. Identificatie van de cliënt 
12.1. De cliënt zal op het eerste verzoek van HVK Stevens alle informatie en documentatie aan HVK Stevens 

verstrekken die HVK Stevens nodig heeft om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

 
13. Strijdigheid van belangen 
13.1. Gezien de aard en omvang van de te verlenen diensten mogen partners en/of medewerkers van HVK Stevens 

die geen diensten hebben verleend aan de cliënt diensten verlenen aan een derde (met inbegrip van een 
wederpartij), zelfs wanneer dit een strijdigheid van belangen van de cliënt en die derde kan inhouden, met dien 
verstande dat HVK Stevens niet zal optreden namens een derde tegenover de cliënt bij enige aangelegenheid 
met betrekking tot welke HVK Stevens momenteel diensten verleent aan de cliënt of in het verleden heeft 
verleend. 

 
14. Beëindiging van de opdracht  
14.1. Een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en HVK Stevens voor een opdracht wordt aangegaan voor 

onbepaalde tijd en kan te allen tijde schriftelijk door de cliënt worden beëindigd. 
14.2. HVK Stevens kan een opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen indien (i) HVK Stevens geen duidelijke 

instructies krijgt over hoe zij te werk dient te gaan, (ii) facturen van HVK Stevens niet zijn betaald op de 
vervaldag, (iii) de cliënt wenst dat HVK Stevens handelt op een manier die in strijd is met haar beroepsmatige 
verplichtingen, (iv) HVK Stevens naar eigen goeddunken bepaalt dat het illegaal, onethisch of onpraktisch is om 
de uitvoering van een opdracht te continueren, (v) de continuering van de uitvoering van een opdracht enige 
van de betrokken partijen onredelijk zou belasten of beïnvloeden, of (vi) andere goede redenen bestaan. 

14.3. HVK Stevens zal de cliënt schriftelijk in kennis stellen van elk besluit om een opdracht te beëindigen. Bij 
beëindiging van een opdracht zullen alle onbetaalde vergoedingen, verschotten en kosten direct verschuldigd 
en opeisbaar worden. HVK Stevens heeft het recht om bestanden van de cliënt te houden totdat de 
vergoedingen, uitgaven en kosten van HVK Stevens zijn betaald. 

 
15. Wijziging van de algemene voorwaarden  
15.1. HVK Stevens kan haar algemene voorwaarden wijzigen. De cliënt wordt schriftelijk in kennis gesteld van een 

dergelijke wijziging.  
15.2. Indien de cliënt niet binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving enig bezwaar 

maakt, zullen de gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te gelden voor alle huidige en toekomstige 
overeenkomsten. 

 
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
16.1. De relatie tussen de cliënt en HVK Stevens wordt beheerst door Nederlands recht. 
16.2. De geschillencommissie overeenkomstig artikel 3.9 van deze algemene voorwaarden, en de rechtbank te 

Amsterdam zijn bij uitsluiting bevoegd om uitspraak te doen over eventuele geschillen tussen de cliënt en HVK 
Stevens. 

 
17. Diversen 
17.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld en bepaald door en ten behoeve van de bestuurders, 

aandeelhouders, bestuurders van de aandeelhouders en de personen die voor HVK Stevens werken of hebben 
gewerkt of zijn ingeschakeld door HVK Stevens, hetzij als partners (zoals hiervoor bedoeld), medewerkers, 
adviseurs, externe opdrachtnemers of in enige andere hoedanigheid. 
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17.2. Indien deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van opdracht tegenstrijdige voorwaarden 
bevatten, zullen de voorwaarden van de schriftelijke overeenkomst van opdracht prevaleren. Afwijkingen van 
deze algemene voorwaarden mogen uitsluitend worden overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst van 
opdracht waarin HVK Stevens zich verbindt om diensten te verlenen aan de cliënt. 

17.3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. In het geval van een verschil of 
tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versies van deze algemene voorwaarden of een verschil in 
de interpretatie ervan, zal de Nederlandse versie prevaleren. 

 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 4 november 2016. 


