DOORLOPENDE VOLMACHT
t.b.v. mr. T.B. Vriesema (Euro Auto Logic B.V.)
De ondergetekende:
a. De heer/mevrouw:
________________________________________________wonende te
________________________________________________aan de
_________________________________, hierna te noemen: ‘volmachtgeefster’;

machtigt hierbij tot wederopzegging:
b. mr. TB. Vriesema, als werknemer van Euro Auto Logic BV en enkel in die hoedanigheid kantoor
houdende te Heumen, aan de Bolder 7, 6582 BZ, zulks met de macht van
indeplaatsstelling/substitutie, hierna te noemen: ‘gevolmachtigde’;
om:
-

volmachtgeefster te vertegenwoordigen in haar fiscale aangelegenheden, een en ander ter zake
van het bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatie inzake alle aangiften of naheffingsaanslagen
inzake belasting van personenauto’s en motorrijwielen, dan wel beschikkingen terzake bij de
Ontvanger op te vragen.

-

Daartoe al datgene te doen, te geven of te doen geven wat tot de onderhavige procedure behoort
of gaat behoren, waaronder mede begrepen het mondeling (doen) toelichten van het onderhavige
bezwaar en of beroep, het in dit kader voeren van overleg met de fiscale autoriteiten en het
indienen van alle benodigde stukken, alsmede namens volmachtgeefster (terug)betalingen in
ontvangst te nemen.

-

Alle proceskostenvergoedingen die door de Belastingdienst worden uitbetaald in verband met de
gevoerde procedures, komen toe aan gevolmachtigde en dienen overgemaakt te worden op:
o T.n.v.
Euro Auto Logic B.V.
NL 07 RABO 01 392 68 154
o O.v.v.
Ons kenmerk

-

Eventuele (immateriële) schadevergoedingen, dwangsommen en eventuele andere
(kosten)vergoedingen, dienen eveneens overgemaakt te worden op bovenvermeld
rekeningnummer.

-

Een en ander als gemachtigde namens volmachtgeefster.

Getekend op ___________/____________ /____________

___________________________________
Handtekening

DOORLOPENDE OPDRACHTBEVESTIGING
1.Partijen:
a. De heer/mevrouw:
___________________________________________________________________________________________
hierna te noemen: ‘volmachtgeefster’;
b. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro Auto Logic B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Heumen, aan de Bolder 7, 6582 BZ, hierna ook te noemen opdrachtnemer;
Nemen in aanmerking dat:
2. Overeenkomst van opdracht
2.2.1.. Opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht vertrekt tot het uitvoeren van navolgende werkzaamheden:
de bezwaarschriftprocedure tegen de betaling op aangifte of de naheffingsaanslag BPM met eventuele boete en
rentebeschikking, alsmede alle eventueel daarmee verband houdende opvolgende procedures, waaronder in
ieder geval die van beroep, hoger beroep en cassatie.
2.2.2. Een in te stellen bezwaar, of een beroep/hoger beroep/cassatie tegen een ongunstige uitspraak op
bezwaar of uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof, wordt door opdrachtnemer niet ingesteld indien naar
zijn mening de bezwaar/beroepsprocedure een geringe kans van slagen heeft, de kosten voor het instellen van
beroep dit niet rechtvaardigen of de opdrachtgever naar mening van opdrachtnemer in een ongunstiger positie
kan brengen.
2.2.3. Indien de uitspraak (op bezwaar), naar de mening van opdrachtnemer ongunstig is en een
beroepsprocedure rechtvaardigt, verleent opdrachtgever reeds hierbij toestemming voor het voeren van de
opvolgende procedure van beroep, hoger beroep, cassatie en de daarmee samenhangende procedures en
verbindt zich deze procedures door opdrachtnemer te laten behandelen. Alle griffierechten in dit kader komen
voor rekening van opdrachtgever (deze worden bij een gegrond [hoger] beroep aan opdrachtgever vergoed).
2.3.1. Opdrachtnemer is gerechtigd namens opdrachtgever schikkingen te treffen met de Belastingdienst of het
Ministerie van financiën, in geval naar het oordeel van opdrachtnemer verstandig is.
2.3.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaak of zaken die zij namens opdrachtgever behandelt en/of in de
toekomst zal behandelen te voegen, splitsen of anderszins te combineren met bezwaren/beroepen/hoger
beroepen of cassatieprocedures van andere belastingplichtigen.
2.4.1. Opdrachtgever verplicht zich jegens opdrachtnemer om alle relevante documenten en correspondentie
aangaande lopende procedures, waaronder in ieder geval die van bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatie, aan
opdrachtnemer te verstrekken.
2.5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de
bezwaarschriftprocedure, respectievelijk het beroep/hoger beroep/cassatie.
2.5.2. Indien de overeenkomst niet door volbrenging eindigt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
tussentijds te beëindigen op grond van gewichtige redenen.
2.5.3. Indien opdrachtgever deze overeenkomst tussentijds beëindigd dan is opdrachtgever kosten verschuldigd
voor de reeds verrichte werkzaamheden. Deze kosten worden vastgesteld zoals vermeldt in het Besluit
proceskosten bestuursrecht.
3. Voorwaarden
3.1. Op deze overeenkomst zijn mede van toepassing de algemene voorwaarden van opdrachtnemer welke te
vinden zijn op http://www.euroautologic.nl/algemene-voorwaarden en op verzoek gratis worden toegestuurd.
Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en voornoemde algemene voorwaarden,
prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden,
gehanteerd door de opdrachtgever, wordt uitgesloten.
Door het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever uitdrukkelijk bekend te zijn met
de algemene voorwaarden en deze te hebben gelezen.

Namens Euro Auto Logic B.V.

Namens Opdrachtgever

3.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te
schorten bij gebreke van tijdige of onvolledige betalingen. Het niet betalen door opdrachtgever van
griffierechten, waardoor opdrachtgever niet-ontvankelijk kan worden verklaard, komt voor risico van
opdrachtgever. Bij niet-tijdige betaling van het griffierecht is opdrachtgever de kosten verschuldigd ten bedrage
van 1 punt voor het opstellen van het beroepsschrift zoals vermeldt in het Besluit proceskosten bestuursrecht
(voor 2016 geldt een bedrag van € 496,-- ex BTW).
3.3.1. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
3.3.2. Opdrachtnemer stelt expliciet en nadrukkelijk dat het gebruik van haar diensten, uitgevoerd in de
uitoefening van deze overeenkomst, geheel voor eigen risico van opdrachtgever is. Opdrachtnemer sluit iedere
aansprakelijkheid met betrekking tot de procedure van bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatie nadrukkelijk uit.
Een in te dienen bezwaarschrift, (hoger) beroep, of cassatie is op geen enkele wijze bedoeld als een garantie voor
een succesvolle procedure. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid door schade die voortvloeit uit
eventuele (beroeps)fouten, welke beperking door de opdrachtgever wordt geaccepteerd. Opdrachtnemer is
gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.
3.4. Indien opdrachtgever meerdere zaken aanmeldt, of opdrachtnemer meerdere zaken namens opdrachtgever
behartigt, dan is deze opdrachtbevestiging onverkort van toepassing op alle zaken die opdrachtnemer behandelt
en in de toekomst zal behandelen.
3.5. Van de in deze overeenkomst omschreven afspraken kan slechts worden afgeweken door schriftelijke
vastlegging van nadere afspraken door opdrachtnemer.
3.6. Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze
overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de rechtsmacht van de rechtbank Gelderland.
4. Financieel
4.1. De procedures worden gevoerd op basis van ‘no-cure-no-pay’.
Bij ongegrondverklaring of afwijzing van het bezwaar/beroep/hoger beroep of cassatie worden aan
opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht.
Bij een (gedeeltelijke) gegrondverklaring van het bezwaar/beroep/hoger beroep, cassatie, of een daarmee
samenhangende procedure, komt opdrachtnemer alle proceskostenvergoedingen toe, ingevolge het Besluit
proceskosten bestuursrecht en aanverwante wetgeving. Opdrachtgever is hierover enkel de btw verschuldigd.
4.2. Desgewenst zal opdrachtnemer om externe juridische bijstand verzoeken. De kosten daarvan zijn voor
rekening van opdrachtnemer.
4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd namens opdrachtgever gelden van een teruggaaf die verband houden met een
procedure in ontvangst te nemen. In dat geval is door de Staat der Nederlanden bevrijdend betaald jegens
opdrachtgever.
4.4 EAL is gerechtigd om eventuele (immateriële) schadevergoedingen, dwangsommen en eventuele andere
(kosten)vergoedingen, namens belanghebbende in ontvangst te nemen.
4.5. Indien opdrachtgever een dwangsom, een (immateriële) schadevergoeding, of een andersoortige
vergoeding ontvangt, die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met de door opdrachtnemer gevoerde, of te
voeren procedure(s), welke vergoeding niet onder het Bpb valt, maakt opdrachtnemer aanspraak op 50% van
deze vergoeding, te vermeerderen met btw.
4.6. Ontvangt opdrachtgever ondanks de volmacht de proceskosten, griffierecht(en), dwangsom(men),
(immateriële) schadevergoedingen, of andere kosten/vergoedingen die samenhangen met de door Euro Auto
Logic gevoerde procedure rechtstreeks van de Belastingdienst, dan stelt opdrachtgever Euro Auto Logic hiervan
binnen drie maanden na ontvangst op de hoogte. Indien opdrachtgever hier niet binnen drie maanden melding
van maakt, is opdrachtgever Euro Auto Logic een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 181,50 (in btw) per
gevoerde procedure.
4.7. EAL is gerechtigd om ontvangen kosten, vergoedingen en dergelijke te verrekenen met nog door
opdrachtgever te betalen bedragen aan opdrachtnemer.
Aldus overeengekomen, per bladzijde geparafeerd en ondertekend;
te _________________________________________

Namens Euro Auto Logic B.V.

op

Namens Opdrachtgever

_____________________

