ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICE-ABONNEMENT
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Het bedrijf: Warna Financial IT Solutions B.V.
Klant: persoon en/of bedrijf die een abonnement met het bedrijf heeft afgesloten.
Abonnement: de overeenkomst tussen klant en het bedrijf die het bedrijf verplicht tot het verrichten administratieve diensten,
onderhoud en het verlenen van service op het gebied van de geleverde producten door ons kantoor en/of belastingaangifte en
andere diensten geleverd door ons kantoor.
TARIEVEN
De tarieven binnen het ABONNEMENT gelden per maand, tenzij dit schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen
door het BEDRIJF worden gewijzigd. Indien een KLANT een tariefsverhoging niet accepteert, kan hij
het ABONNEMENT opzeggen mits dit schriftelijk en voor de ingangsdatum van de tariefsverhoging geschiedt.
VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF
Het BEDRIJF zal de met de KLANT overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
Het ABONNEMENT en de bijbehorende werkzaamheden in het kader van de dienstverlening vangen pas aan na
uitdrukkelijke instemming van de KLANT.
Werkzaamheden buiten het kader van het ABONNEMENT zullen aan de KLANT apart in rekening worden gebracht.
ONDERHOUD
Het ABONNEMENT omvat het leveren van administratieve diensten en/of het doen van belastingaangiftes en/of het geven
van financieel advies.
BETALING EN KOSTEN
De vergoedingen die ingevolge het ABONNEMENT verschuldigd zijn worden door middel van een machtiging tot
automatische incasso in rekening gebracht. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het
ABONNEMENT zullen separaat worden gefactureerd.
Indien het ABONNEMENT ingaat voor de 16e van de maand gaat de verplichting tot betaling in op de eerste dag van
die maand. Indien het ABONNEMENT ingaat op de 16e van de maand of daarna gaat de verplichting tot betaling in op
de 1e van de volgende maand. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen wordt door het BEDRIJF een
aanmaning verzonden verhoogd met administratiekosten. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht
het BEDRIJF zich van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het ABONNEMENT, ontheven, totdat alsnog wordt
betaald. Kosten welke door het BEDRIJF worden gemaakt om nog openstaande nota’s te incasseren zijn te allen tijde
voor rekening van de KLANT. Bij niet tijdige betaling worden openstaande nota’s, verhoogd met de wettelijke rente.
DUUR EN EINDE VAN HET ABONNEMENT
Een ABONNEMENT gaat in op het tijdstip dat door BEDRIJF en KLANT is overeengekomen en geldt voor een
periode van één jaar. Het ABONNEMENT wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar,
tenzij het ABONNEMENT met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd. Het ABONNEMENT kan door de
KLANT slechts tegen het einde van een contractjaar worden opgezegd op voorwaarde dat zulks schriftelijk geschiedt
en de KLANT een opzegtermijn van één maand in acht neemt. Indien aan een van deze voorwaarden niet wordt
voldaan zal de opzegging niet geldig zijn.
Het BEDRIJF is te allen tijde gerechtigd het ABONNEMENT tussentijds te beëindigen indien de KLANT
toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
De KLANT is te allen tijde gerechtigd het ABONNEMENT tussentijds te beëindigen indien het BEDRIJF
aantoonbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van het BEDRIJF is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in
voorkomend geval aanspraak op de uitkering geeft.
ABONNEMENTEN
In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden zal het BEDRIJF zorg dragen voor kennisgeving aan de KLANT.

