Bijzondere voorwaarden behorende bij de voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering
voor Administratie- en Belastingdeskundigen (AVAB-2014-VM).

Niet NOAB – leden:
AVAB – 1 Uitgangspunt van deze verzekering is dat opdrachten schriftelijk dienen te zijn
overeengekomen en dat verzekerde bij al haar opdrachten inhoudelijk de artikelen zoals
opgesomd in onderstaande ‘leidraad voor de aansprakelijkheidsbepalingen in contracten
of leverings-/uitvoeringsvoorwaarden’ overeenkomt en ingeval van schade een beroep
doet op deze bepalingen.
AVAB – 2 Zijn voor een bepaalde opdracht de bepalingen van andere leverings-/uitvoeringsvoorwaarden van toepassing, dan zal schadevergoeding worden verleend tot het bedrag
dat op grond van dan gehanteerde leverings-/uitvoeringsvoorwaarden is verschuldigd, met
dien verstande dat de vergoeding nimmer het bedrag te boven zal gaan dat bij toepassing
van de voorwaarden met de bepalingen volgens AVAB-1 verschuldigd zou zijn.
AVAB – 3 Gelden voor een bepaalde opdracht geen leverings-/uitvoeringsvoorwaarden, dan zal slechts
schadevergoeding worden verleend indien en voor zover zulks zou zijn geschied wanneer
de voorwaarden met de strekking van AVAB-1 onverkort van toepassing waren geweest.
Leidraad voor de aansprakelijkheidsbepalingen in contracten of leverings- /uitvoeringsvoorwaarden
De opdrachtnemer zal zich inspannen de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en
kunnen te behartigen.
Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te
bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden dienen met
inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen te voldoen aan de
eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste
wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering
van de opdracht.
De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf
lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn
dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen
in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem
verhinderd had kunnen worden.
De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever bij de uitvoering van een opdracht andere
– niet tot zijn eigen onderneming behorende – deskundigen inschakelen. De opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor de werkzaamheden die door deze derden worden verricht.
Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden nadat de fiscale
aangiftes van het betreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor
uitstel is verleend.
De opdrachtgever dient tekortkomingen binnen 1 maand nadat deze daarvan op de hoogte is
gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, te melden aan de opdrachtnemer. Bij gebreke
daarvan is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten.
Op de opdracht is het Nederlandse recht van toepassing, met conformering aan de uitspraken van
de in Nederland bevoegde rechter.

