
Algemene voorwaarden Het Belastingabonnement.eu

ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten van Belastingabonnement.eu

1.2 Het belastingabonnement is een dienst voor particulieren en niet voor zelfstandige ondernemers. Wordt u in de loop van het jaar een    

 zelfstandig ondernemer dan dient u ons dit direct te laten weten door middel van het contactformulier in te vullen, uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van

 het ondernemerschap. 

1.3 Door het aangaan van de abonnementsovereenkomst verklaart de abonnee zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belastingabonnement.eu is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de

 abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen.

1.5 Belastingabonnement.eu behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal een voorgenomen wijziging bekend maken  

 op de website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.

1.6 Schade dient na het ontstaan daarvan onverwijld door de abonnee schriftelijk aan Belastingabonnement.eu te worden gemeld, zodat laatst  

 genoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen)

 verrichten. Indien abonnee zich niet aan het bepaalde in de abonnementsovereenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede  

 begrepen kosten ter voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen twee (2)  

 weken na ontdekking daarvan schriftelijk door abonnee aan Belastingabonnement.eu is gemeld, zal niet worden vergoed.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

2.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten,  

 films, databestanden, met inbegrip van lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van Belastingabonnement.eu rusten rechten van

 intellectuele en/of industriële eigendom.

2.2 Abonnee garandeert Belastingabonnement.eu dat zij geen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Belastingabonnement.eu zal schenden en 

 voor zover abonnee die schendt is zij volledig aansprakelijk voor alle schade die Belastingabonnement.eu daardoor of in verband daarmee lijdt en vrijwaart  

 zij Belastingabonnement.eu voor alle schade. Deze schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de vergoeding die Belastingabonnement.eu bedingt  

 van partijen met wie zij een licentieovereenkomst sluit, over de periode van het onrechtmatige gebruik, te vermeerderen met alle door

 Belastingabonnement.eu gemaakte kosten, inclusief volledige juridische kosten.

OVERMACHT

3.1 Belastingabonnement.eu is niet aansprakelijk voor door abonnee geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze

 algemene voorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin Belastingabonnement.eu niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen   

 voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de  

 bedrijfsomgeving van Belastingabonnement.eu en werkstakingen of andere acties door het personeel van Belastingabonnement.eu.

3.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de abonnementsovereenkomst met onmiddellijke ingang  

 en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van Belastingabonnement.eu te kunnen eisen.

3.3 Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst (of voor zover van toepasing:  

 de diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt.

AANBIEDINGEN EN ABONNEMENTSTARIEVEN

4.1 Alle aanbiedingen van Belastingabonnement.eu die gericht zijn op een specifiek persoon zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en alleen geldig gedurende de in  

 de aanbieding vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is een aanbieding geldig gedurende 14 dagen.

4.2 Tenzij anders vermeld door Belastingabonnement.eu, kan van aanbiedingen slechts gebruik worden gemaakt indien de abonnee gedurende drie (3)   

 maanden voorafgaand aan zijn aanvaarding van deze aanbieding geen abonnee was.

4.3 Belastingabonnement.eu is gerechtigd om de abonnementstarieven jaarlijks eenzijdig aan te passen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het  

 Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal  

 uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan op de websites worden gepubliceerd.

AANVANG

5.1 De abonnementsovereenkomst komt schriftelijk dan wel digitaal tot stand, zodra Belastingabonnement.eu het ondertekende aanmeldingsformulier heeft  

 ontvangen. De Abonnementsovereenkomst vangt aan op de overeengekomen startdatum. Belastingabonnement.eu is gerechtigd om, zonder opgaaf van  

 redenen, een verzoek tot het aangaan van een abonnementsovereenkomst te weigeren.

5.2 De levering van diensten die slechts toegankelijk zijn voor hen die een abonnementsovereenkomst met Belastingabonnement.eu gesloten   

 hebben, vangen aan op hetzelfde tijdstip als de abonnementsovereenkomst. De levering van diensten die geen onderdeel uit maken van een

 abonnemensovereenkomst, vangen aan op het moment dat de levering mogelijk is.



DUUR EN OPZEGTERMIJN

6.1 De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. Een abonnementsovereenkomst wordt bij het bereiken van de expiratiedatum 

 daarvan stilzwijgend verlengd en heeft daarna een duur van onbepaalde tijd, en tegen het op dat geldende abonnementstarief. De abonnee kan de   

 abonnementsovereenkomst na twee jaar schriftelijk of per e-mail te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van (3) drie   

 volle kalendermaanden. In geval een van beide partijen de verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de  

 andere partij, na ingebrekestelling en onder verlening van een redelijke termijn voor nakoming, gerechtigd de abonnementsovereenkomst

 buitengerechtelijk te ontbinden.  

6.2 In geval van overlijden van de abonnee dan wordt de abonnementsovereenkomst geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze  

 persoon schriftelijk aan Belastingabonnement.eu is medegedeeld. Restitutie van het abonnementstarief voor de op het moment van de genoemde melding  

 niet verstreken abonnementsperiode, vindt alleen plaats indien sprake is van een bedrag van meer dan € 20,-.

6.3 Indien de abonnee in verzuim is, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van abonnee en 

 is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan Belastingabonnement.eu ter hoogte  

 van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van

 voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

BETALING

7.1 Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. Incassering van de abonnementsgelden vindt plaats elke 1e dag van de maand.

BEZORGGEVENS

8.1 De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Belastingabonnement.eu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de abonnee

 redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan Belastingabonnement.eu  

 worden verstrekt.

8.2 Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.

8.3 Aanlevering van de gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting dienen uiterlijk 28 februari na afloop van desbetreffend jaar te zijn

 ingeleverd, per post of op het vestigingsadres van Belastingabonnement.eu. Indien deze gegevens op 28 februari na afloop van desbetreffend jaar

  niet zijn ingeleverd, zal er automatisch uitstel worden aangevraagd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor wordt éénmalig vijftien (15)  

 euro in rekening gebracht en automatisch van uw rekening afgeschreven.

PRIVACY

9.1 Belastingabonnement.eu zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS

10.1 Alle informatie en gegevens die tussen Belastingabonnement.eu en abonnee worden uitgewisseld of waarvan abonnee anderszins kennis neemt, met

 inbegrip van overeengekomen tarieven en kortingen daarop, voorbereidende materialen, (innovatie)ontwikkelingen, bedrijfsgegevens, documentatie,  

 formats, concepten, ontwerpen, beeldmaterialen, verkoopgegevens, know-how, software, cijfers, strategie-, marketing- en promotieplannen, en overige  

 gegevens daaraan gerelateerd van vertrouwelijke aard, dan wel waarvan abonnee de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te kennen, zullen door abonnee 

 als vertrouwelijk worden behandeld. Abonnee verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  

 Belastingabonnement.eu aan derde(n) kenbaar te maken.

 

RECHTSKEUZE

11.1 Op elke abonnementsovereenkomst tussen Belastingabonnement.eu en abonnee en op elke levering van diensten is uitsluitend Nederlands recht van  

 toepassing. 


