Deze factuur is contant betaalbaar, behoudens schriftelijke afwijking.
Alle klachten dienen binnen een termijn van 7 dagen per aangetekende brief overgemaakt te worden.

Bij niet contante betaling is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een nalatigheidsintrest van
12% per jaar verschuldigd. Wordt de factuur niet betaald na een schriftelijke ingebrekestelling, dan wordt het
factuurbedrag verhoogd met 10% ten titel van schadevergoeding met een minimum van 150,00 € , dit onverminderd
de gerechtskosten en de intresten zoals hierboven vermeld. In geval van betwisting is de Rechtbank van het
Arrondissement Ieper bevoegd.

De beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, noch van de
betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem worden
toevertrouwd.

Met het oog op de uitvoering van de verleende opdracht verbindt de cliënt er zich toe de beroepsbeoefenaar
nauwgezet alle nodige informatie te verstrekken en met hem samen te werken. De cliënt dient de
beroepsbeoefenaar tijdig alle noodzakelijk inlichtingen, stukken en bescheiden te bezorgen; zo niet zal de
beroepsbeoefenaar ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de opgelegde termijnen.

De cliënt verbindt er zich toe de beroepsbeoefenaar vóór de twaalfde van elke periode de vereiste
boekhoudingstukken van de vorige periode te bezorgen, alle documenten inzake lokale belastingen en tenslotte alle
andere documenten die de beroepsbeoefenaar vraagt om zijn opdrachten uit te voeren.

Fiscale aangiften, aanslagbiljetten, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, B.T.W.-rekeninguittreksels,
B.T.W.-inregelstellingen, ( m.a.w. alle documenten uitgaande van de fiscale administratie, waarbij eventueel moet
gereageerd worden binnen een wettelijke termijn, zijn tijdig aan de beroepsbeoefenaar te bezorgen.

De beroepsbeoefenaar verbindt er zich toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem toevertrouwde
opdrachten, op basis van de ontvangen middelen.

De beroepsbeoefenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten wanneer met name de
boekhouding van de cliënt niet gestaafd is door bewijskrachtige bescheiden. Hij kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor de professionele tekortkomingen die vóór de inwerkingtreding van de huidige opdracht begaan zijn.

Bij laattijdigheid vanwege de cliënt kan de beroepsbeoefenaar niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige
administratieve boete, bijslag en/of intrest.
De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in verband met de aan
de beroepsbeoefenaar toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen en blijk te geven van de
waardigheid, de eerlijkheid en de discretie die het beroep van beroepsbeoefenaar kenmerken (art. 58 wet
22.04.1999).

De beroepsbeoefenaar en de cliënt kunnen de onderhavige dienstverlening te allen tijde opzeggen door middel van
een opzeggingsbrief, doch niet binnen de drie jaar na startdatum van de dienstverlening. Bij niet naleving van
vermelde termijn is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 200 euro, excl. btw. Voor de overdracht van het
dossier wordt een forfaitaire administratieve kost van 125 €, excl. btw aangerekend.

De aangestelden van de beroepsbeoefenaar zijn uitsluitend in zijn dienst. Bijgevolg verbindt de cliënt zich ertoe geen
beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van de
beroepsbeoefenaar.

De cliënt verbindt er zich toe geen aangestelden van de beroepsbeoefenaar af te werven of – rechtstreeks of
onrechtstreeks - in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na hun uitdiensttreding bij de beroepsbeoefenaar ,
noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met de beroepsbeoefenaar te verbreken met het oog op
indiensttreding bij de cliënt (of verbonden ondernemingen), en dit onder verbeurte van een forfaitaire
schadevergoeding gelijk aan éénmaal het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.

