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Algemene Voorwaarden Pereira B.V. 
21 januari 2021 

1. Pereira B.V. (“Pereira”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende aan de 
Raamweg 46, 2596HN 's-Gravenhage, KvK-nummer 27246355. Pereira stelt zich ten doel 
het uitoefenen van een belastingadviespraktijk door een of meerdere belastingadviseurs 
en het verrichten van alles wat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Pereira is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 

2. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") gelden voor alle opdrachten 
van de opdrachtgever aan Pereira en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of 
in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of andere 
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de 
opdrachtbevestiging, nietig zou zijn of wordt vernietigd, blijft de overeenkomst voor het 
overige zoveel mogelijk in stand. 

4. Uitsluitend Pereira geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 
7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door 
een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke 
aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een 
opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. 

5. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Pereira en die professionele 
werkzaamheden verricht ten behoeve van Pereira wordt door Pereira aangeduid als 
“partner”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele 
praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn 
professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Pereira. 

6. Pereira kan haar Algemene Voorwaarden wijzigen en zal de opdrachtgever daarvan 
schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na 
ontvangst van een dergelijke mededeling protesteert, worden de gewijzigde Algemene 
Voorwaarden geacht van toepassing te zijn op de lopende opdrachten en toekomstige 
opdrachten.  

7. Deze Algemene Voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van natuurlijke en 
rechtspersonen die direct of indirect aan Pereira verbonden zijn en/of op enigerlei wijze 
bij de dienstverlening door of vanwege Pereira zijn betrokken en in verband daarmee op 
enige wijze aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze Algemene Voorwaarden 
en in de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden 
verklaard ten behoeve van Pereira, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet 
gemaakt derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW. 

8. Op grond van geldende regelgeving is Pereira verplicht de identiteit van de 
opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen 
ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante 
autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te 
informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle 
benodigde gegevens te zullen verstrekken. 

9. Op grond van geldende regelgeving is Pereira onder meer verplicht bepaalde 
grensoverschrijdende (belasting)constructies te melden bij de relevante autoriteiten.  

10. In het geval Pereira persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de 
uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met de 
privacyverklaring van Pereira. Dit beleid is te raadplegen op 
[https://pereiraconsultants.com/privacyverklaring/]. 
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11. Indien Pereira derden bij een opdracht inschakelt, is Pereira ten opzichte van de 
opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Pereira heeft de 
bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren 
mede namens de opdrachtgever te accepteren.  

12. Iedere aansprakelijkheid van Pereira, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering 
van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van 
de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet 
ten laste van verzekeraars komt.  

13. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de 
opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar 
na afronding van de opdracht. 

14. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Pereira verschuldigde honorarium 
vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de 
van tijd tot tijd door Pereira vastgestelde tarieven, welke zijn gebaseerd op ervaring, 
expertise en senioriteit van de betrokken belastingadviseurs. Ter dekking van algemene 
kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht.  

15. Alle door Pereira in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de 
toepasselijke btw en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare 
verhogingen. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden 
separaat in rekening gebracht. Dergelijke niet-kantoorkosten, zoals reis- en 
verblijfskosten, vertaling en koerier worden nominaal doorbelast (met btw waar van 
toepassing).  

16. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van 
tijdige betaling is Pereira zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente 
bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Pereira mag te allen tijde een onmiddellijk 
te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar 
dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota 
of declaratie niet tijdig voldoet. 

17. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst, kan Pereira 
niet worden toegerekend, indien deze is te wijten aan overmacht, zoals bedoeld in art. 
6:74 BW. Voor de goede orde: ziekte van een werknemer, partner of betrokken 
hulppersoon met specifieke kennis en ervaring kwalificeert als overmacht aan de zijde 
van Pereira. Pereira zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van de overmacht 
situatie en de verwachte duur daarvan.  

18. De verhouding tussen een opdrachtgever en Pereira wordt beheerst door het 
Nederlandse recht. 

19. De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen 
de opdrachtgever en Pereira.  

20. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te 
raadplegen op https://pereiraconsultants.com/. In geval van een geschil over de inhoud 
of de strekking van de voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.  
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