Algemene voorwaarden

General terms and
conditions

Onze relatie met u

Our Relationship with You

1. Wij zullen de opdracht (de Diensten) uitvoeren in

1. We will perform the services (the Services) in accordance

overeenstemming met de toepasselijke

with applicable professional regulations and the

(beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet

requirements to which we are subject by or pursuant to

van ons wordt geëist. U zult de daaruit voor ons

law. You shall at all times respect in full the obligations

voortvloeiende verplichtingen steeds volledig respecteren.

ensuing therefrom for us. Professional regulations means

Onder beroepsregelgeving wordt verstaan “de relevante

“the relevant rules of conduct and professional rules

gedrags- en beroepsregels van de bij de uitvoering van de

applying to the (directors of) members/partners,

opdracht betrokken (bestuurders van) members/partners,

directors, employees and/or third parties involved in

bestuurders, werknemers en/of ingeschakelde derden,

performing the engagement, for example the rules of

zoals de regels van bijvoorbeeld organisaties als NBA,

such organizations as NBA, NOREA, NOB and/or RB”.

NOREA, NOB en/of RB”.
2. Wij zijn lid van het wereldwijde netwerk van EY-firma’s
(EY-firma’s), die ieder voor zich op zichzelf staande

2. We are a member of the global network of EY firms
(EY Firms), each of which is a separate legal entity.

juridische entiteiten zijn.
3. Wij zullen de Diensten aan u verlenen als zelfstandig

3. We will provide the Services to you as an independent

opdrachtnemer en niet als uw werknemer, agent, partner

contractor and not as your employee, agent, partner or

of in de vorm van een joint venture. Partijen zijn op geen

joint venturer. Neither you nor we have any right, power

enkele wijze gerechtigd, gemachtigd of bevoegd om de

or authority to bind the other, unless agreed otherwise.

wederpartij te binden, tenzij anders overeengekomen.
4. Het is ons toegestaan om gedeelten van de Diensten uit te

4. We may subcontract portions of the Services to other

besteden aan andere EY-firma's, alsmede aan andere

EY Firms, as well as to other service providers, who may

dienstverleners, die eventueel direct contact met u

deal with you directly. Nevertheless, we alone will be

hebben. Niettemin zullen alleen wij jegens u

responsible to you for the Reports (as defined in

verantwoordelijk zijn voor de Rapporten (zoals

Section 11), the performance of the Services and our

gedefinieerd in artikel 11), de uitvoering van de Diensten

other obligations under this Agreement.

en de overige verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst.
5. Wij zullen in verband met de Diensten geen

5. We will not assume any management responsibilities in

managementverantwoordelijkheden aanvaarden. Wij zijn

connection with the Services. We will not be responsible

niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de

for the use or implementation of the output of the

implementatie van de uitkomsten van de Diensten.

Services.

Uw verantwoordelijkheden

Your Responsibilities

6. U dient het toezicht op de Diensten aan een daartoe

6. You shall assign a qualified person to oversee the

gekwalificeerd persoon op te dragen. U bent

Services. You are responsible for all management

verantwoordelijk voor alle managementbeslissingen met

decisions relating to the Services, the use or

betrekking tot de Diensten, het gebruik en/of de

implementation of the output of the Services and for

implementatie van de uitkomsten van de Diensten,

determining whether the Services are appropriate for

alsmede voor het bepalen of de Diensten geschikt zijn

your purposes.

voor het door u beoogde doel.
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7. U dient ons onverwijld de informatie, (hulp)middelen en

7. You shall provide (or cause others to provide) to us,

assistentie (waaronder toegang tot bescheiden, systemen,

promptly, the information, resources and assistance

panden en mensen) te (laten) verschaffen die wij

(including access to records, systems, premises and

redelijkerwijs voor de verlening van de Diensten nodig

people) that we reasonably require to perform the

hebben.

Services.

8. Voor zover u bekend, is alle door of namens u verstrekte

8. To the best of your knowledge, all information provided by

informatie (Cliëntinformatie) in alle opzichten juist en

you or on your behalf (Client Information) will be accurate

volledig. De verstrekking aan ons van Cliëntinformatie zal

and complete in all material respects. The provision of

geen inbreuk vormen op het auteursrecht of enig ander

Client Information to us will not infringe any copyright or

recht van een derde.

other third-party rights.

9. Wij mogen vertrouwen op de aan ons ter beschikking

9. We will rely on Client Information made available to us

gestelde Cliëntinformatie en wij hebben, tenzij

and, unless we expressly agree otherwise, will have no

uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen

responsibility to evaluate or verify it.

verantwoordelijkheid om deze te beoordelen of te
verifiëren.
10. U bent verantwoordelijk voor naleving door uw personeel
van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.

10.You shall be responsible for your personnel’s compliance
with your obligations under this Agreement.

Onze Rapporten

Our Reports

11. Alle informatie, adviezen, aanbevelingen en andere inhoud

11. Any information, advice, recommendations or other

van rapporten, presentaties of overige mededelingen die

content of any reports, presentations or other

wij op grond van deze Overeenkomst verschaffen (de

communications we provide under this Agreement

Rapporten) anders dan Cliëntinformatie, zijn uitsluitend

(Reports), other than Client Information, are for your

bestemd voor uw interne gebruik (in overeenstemming

internal use only (consistent with the purpose of the

met het doel van de betreffende Diensten).

particular Services).

12. Het is u niet toegestaan om een Rapport (dan wel enig

12. You may not disclose a Report (or any portion or summary

gedeelte of een samenvatting van een Rapport) extern te

of a Report) externally (including to your affiliates), or

openbaren (met inbegrip van de openbaarmaking aan met

refer to us or to any other EY Firm in connection with the

u gelieerde entiteiten), of in verband met de Diensten naar

Services, except:

ons of een andere EY-lidfirma te verwijzen, anders dan:

a. To your lawyers (subject to these disclosure

a. aan uw advocaten (met inachtneming van deze
openbaarmakingsbeperkingen), die dat Rapport
uitsluitend mogen beoordelen om u te adviseren over
de Diensten;
b. voor zover vereist op grond van de wet (waarvan u ons
– indien en voor zover toegestaan – onverwijld zult
verwittigen);
c. aan andere personen (waaronder de met u gelieerde
entiteiten) met onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, die dit uitsluitend mogen
gebruiken/doen op de wijze zoals nader door ons in

restrictions), who may review it only in connection
with advice relating to the Services
b. To the extent, and for the purposes, required by law
(and you will promptly notify us of such legal
requirements to the extent you are permitted to do
so)
c. To other persons (including your affiliates) with our
prior written consent, who may use it only as we have
specified in our consent, or
d. To the extent it contains Tax Advice, as set forth in
Section 13.

onze toestemming is omschreven;
d. voor zover dat Rapport Fiscaal Advies bevat, zoals
uiteengezet in artikel 13.

If you are permitted to disclose a Report, you shall not
alter, edit or modify it from the form we provided.
An affiliate of an entity (for the purpose of this
Agreement) shall mean “an entity or individual that
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Indien het u is toegestaan om een Rapport openbaar te

controls, is controlled by, or is under common control

maken, is het niet toegestaan om dat Rapport aan te

with, the first entity”, and control means “the ability to

passen, te redigeren of te wijzigen.

direct the policies or operations of an entity, whether by
contract, ownership of equity interests, or otherwise”.

Onder een gelieerde entiteit zal (in het kader van deze
Overeenkomst) worden verstaan “een rechts- of
natuurlijke persoon die de controle heeft over,
gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke
controle staat met de eerste entiteit”, waarbij onder
controle wordt verstaan “de mogelijkheid om het beleid of
de activiteiten van een entiteit te sturen, zij het ingevolge
een overeenkomst, het houden van een aandelenbelang of
anderszins”.
13. Het is u uitsluitend toegestaan om een Rapport (dan wel

13. You may disclose to anyone a Report (or any portion

enig deel daarvan) aan wie dan ook openbaar te maken

thereof) solely to the extent that it relates to tax matters,

voor zover dat betrekking heeft op

including tax advice, tax opinions, tax returns, or the tax

belastingaangelegenheden, waaronder belastingadvies,

treatment or tax structure of any transaction to which the

fiscale opinies, belastingaangiften of de fiscale

Services relate (Tax Advice). With the exception of tax

behandeling of fiscale structuur van een transactie waar

authorities, you shall inform those to whom you disclose

de Diensten betrekking op hebben (Fiscaal Advies). Met

Tax Advice that they may not rely on it for any purpose

uitzondering van de Belastingdienst dient u degenen aan

without our prior written consent.

wie u Fiscaal Advies ter beschikking stelt, erop te wijzen
dat zij daar, voor welk doel dan ook, zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming geen vertrouwen
aan kunnen ontlenen.
14. Het is u toegestaan om uit onze Rapporten, onze

14. You may incorporate into internal documents that you

overzichten, berekeningen en/of tabellen die gebaseerd

intend to use our summaries, calculations or tables based

zijn op Cliëntinformatie over te nemen in uw eigen interne

on Client Information contained in a Report, but not our

documenten, maar voor onze aanbevelingen, conclusies of

recommendations, conclusions or findings. You must

bevindingen geldt dat zulks niet is toegestaan. U bent

assume sole responsibility for the contents of those

verantwoordelijk voor de inhoud van zulke documenten en

documents and you must not externally refer to us or any

het is u niet toegestaan om in verband daarmee extern

other EY Firm in connection with them.

naar ons dan wel een andere EY-firma te verwijzen.
15. Het is u niet toegestaan om op een concept Rapport te

15. You may not rely on any draft Report. We shall not be

vertrouwen. Wij zijn niet verplicht om een reeds definitief

required to update any final Report for circumstances of

Rapport aan te passen aan omstandigheden of

which we become aware, or events occurring, after its

gebeurtenissen waarmee wij bekend worden of die zich

delivery.

voordoen na levering van het Rapport.

Aansprakelijkheid

Limitations

16. Wij zijn aansprakelijk jegens u (en eventuele anderen ten

16. We will not be liable in respect of you (or any parties for

behoeve waarvan Diensten worden verleend) voor schade,

whom Services are provided) for loss or damage either on

hetzij op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatige

the basis of non-performance or on the basis of a

daad, hetzij op grond van de wet of anderszins, bestaande

wrongful act (onrechtmatige daad) and either by law or

uit winstderving dan wel enige andere indirecte schade,

otherwise, for any amount pertaining to loss of profit or

tot maximaal één van de in sub a en b van artikel 17

any other consequential damage in connection with

vermelde bedragen, ongeacht de mogelijke

claims arising out of this Agreement or otherwise relating

voorzienbaarheid van een dergelijk verlies of schade.

to the Services, in excess of one of the amounts specified
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in paragraphs a and b of Section 17 below, regardless of
whether such loss or damage could have been foreseen.
17. Wij zijn aansprakelijk jegens u (en eventuele anderen ten

17. We will not be liable in respect of you (or any other parties

behoeve waarvan Diensten worden verleend) voor schade,

for whom Services are provided) for loss or damage,

hetzij op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatige

either on the basis of non-performance or on the basis of

daad, hetzij op grond van de wet of anderszins, inclusief

a wrongful act (onrechtmatige daad) and either by law or

de schade als bedoeld in artikel 16, tot maximaal één van

otherwise, for any damage, including the damages as

de in sub a en b van dit artikel 17 vermelde bedragen:

referred to in Section 16, in excess of one of the amounts

a. ingeval van een belastingadviesopdracht, driemaal het

specified in paragraphs a and b of this Section 17:

aan u gefactureerde bedrag van het honorarium voor

a. In the case of an engagement for tax advisory

de betreffende opdracht in dat betreffende jaar, met

services, three times the amount of the fees for which

een maximum van € 300.000;

you have been invoiced in respect of the engagement

b. ingeval van alle overige (advies)opdrachten, driemaal
het in het kader van de betreffende opdracht aan u

concerned in that year, with a maximum of €300,000
b. In the case of all other engagements, three times the

gefactureerde bedrag van het honorarium voor de

amount of the fees for which you have been invoiced

opdracht in dat betreffende jaar. Ingeval van een

in respect of the engagement concerned in that year.

opdracht met een doorlooptijd van meer dan zes

In the case of an engagement covering a period of

maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal

more than six months, liability will be limited to a

driemaal het honorarium dat in het kader van de

maximum of three times the amount of fees for which

desbetreffende opdracht in de zes maanden

you were invoiced in respect of the engagement

voorafgaande aan de schadeveroorzakende

concerned in the six months prior to the event

gebeurtenis aan u is gefactureerd.

causing the damage

18. Indien wij jegens u (dan wel jegens anderen ten behoeve

18. If we are liable to you (or any other parties for whom

waarvan Diensten worden verleend) op grond van deze

Services are provided) under this Agreement or otherwise

Overeenkomst of anderszins in verband met de Diensten

in connection with the Services, for loss or damage to

aansprakelijk zijn voor schade waaraan ook andere

which any other persons have also contributed, our

personen hebben bijgedragen, dan zijn wij niet hoofdelijk

liability to you shall be several, and not joint, with such

maar maximaal voor een gelijk deel met die anderen

others, for no more than fair shares. Our liability will in

aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval

any case be limited to that part of the total loss and

beperkt tot dat gedeelte van de totale schade dat

damage that may reasonably be attributed to us, based on

billijkerwijs aan ons valt toe te rekenen, gebaseerd op de

our contribution to the loss and damage relative to the

mate waarin de aan ons toe te rekenen omstandigheden

others’ contributions. Any exclusion or limitation of

tot de schade hebben bijgedragen. Een eventuele

liability by any other legal entities held liable or

uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door

individuals, or the fact that a claim for damages is settled

overige aansprakelijke (rechts)personen laat het

or cannot be collected, will not affect the foregoing. Even

voorgaande onverlet, evenals het feit dat een vordering

if the damage can no longer be apportioned among all

tot vergoeding van schade wordt geschikt of niet geïnd

liable legal entities or persons due to the decease,

kan worden. Ook indien de schade door overlijden, de

dissolution or bankruptcy of any other liable legal entity

ontbinding of het faillissement van een andere

or person, or any other reason whatsoever, our liability

aansprakelijke (rechts)persoon of welke andere oorzaak

will be limited to that part of the total damage that may

dan ook niet langer over alle aansprakelijke

reasonably be attributed to us.

(rechts)personen kan worden omgeslagen, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de totale
schade dat billijkerwijs aan ons valt toe te rekenen.
19. Alle vorderingsrechten met betrekking tot de Diensten of

19. You shall make any claim relating to the Services or

anderszins uit deze Overeenkomst voortvloeiend, dienen

otherwise under this Agreement no later than one year

binnen een jaar na de datum waarop u zich van het aan die

after the date on which you became aware or may

vordering ten grondslag liggende probleem bewust werd
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of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, te worden

reasonably be expected to have become aware of the

ingediend.

problem underlying such claim.

20. De in de artikelen 17 en 19 neergelegde beperkingen zijn

20. The limitations in sections 17 and 19 will not apply to any

niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door

losses or damages caused by our intentional act or

onze opzet of bewuste roekeloosheid of voor zover deze

omission or gross negligence or to the extent prohibited

bij wet of beroepsregelgeving verboden zijn.

by applicable law or professional regulations.

21. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten met

21. You may not make a claim or bring proceedings relating to

betrekking tot de Diensten of anderszins voortvloeiend uit

the Services or otherwise under this Agreement against

deze Overeenkomst, uitsluitend uitoefenen tegen ons en

any other EY Firm or our or its subcontractors, members,

niet tegen een andere EY-firma, dan wel tegen onze of zijn

shareholders, directors, officers, partners, principals or

onderaannemers, (directeuren van) members,

employees (EY Persons). You shall make any claim or

aandeelhouders, directeuren, functionarissen, partners of

bring proceedings only against us. All Services will be

werknemers (EY-personen). Alle Diensten worden met

accepted and performed exclusively by us setting aside

terzijdestelling van de artikelen 7:403 lid 2, 7:404, 7:407

Sections 403 paragraph 2, 404, 407 paragraph 2, and

lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend door

409 of Book 7 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk

ons aanvaard en uitgevoerd.

Wetboek).

Vrijwaring

Indemnity

22. Voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving en/of

22. To the fullest extent permitted by applicable law and

de van toepassing zijnde beroepsregelgeving is

professional regulations, you shall indemnify us, the other

toegestaan, dient u ons, de andere EY-firma’s en de

EY Firms and the EY Persons against any and all claims by

EY-personen te vrijwaren voor alle vorderingen van

third parties (including your affiliates and professional

derden (waaronder met u gelieerde entiteiten en uw

advisors) and resulting liabilities, losses, damages, costs

professionele adviseurs) en de daaruit voortvloeiende

and expenses (including reasonable external and internal

aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten

costs of legal assistance) arising out of the third party’s

en onkosten (waaronder redelijke externe en interne

use of or reliance on any Report (including Tax Advice)

kosten van rechtsbijstand) die voortvloeien uit het gebruik

disclosed to it by or through you or on your request. You

door een derde van of het door een derde vertrouwen op

shall have no obligation hereunder to the extent that we

een Rapport (waaronder Fiscaal Advies) dat is

have specifically authorized, in writing, the third party’s

geopenbaard aan deze derde door of namens u of op uw

reliance on the Report.

verzoek. Deze verplichting geldt niet indien wij dit door
die derde vertrouwen op het Rapport expliciet schriftelijk
hebben goedgekeurd.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectual Property Rights

23. Tijdens de uitvoering van de Diensten kunnen wij

23. We may use data, software, designs, utilities, tools,

gebruikmaken van gegevens, software, tekeningen,

models, systems and other methodologies and know-how

(gebruiks)modellen, gereedschap, systemen, overige

(the Materials) that we own in performing the Services.

methodologieën en know-how (het Materiaal) die onze

Notwithstanding the delivery of any Reports, we retain all

eigendom zijn. Niettegenstaande de levering van

intellectual property rights in the Materials (including any

Rapporten, behouden wij alle intellectuele

improvements or knowledge developed while performing

eigendomsrechten op het Materiaal (waaronder eventuele

the Services), and in any working papers compiled in

tijdens de uitvoering van de Diensten ontwikkelde

connection with the Services (but not Client Information

verbeteringen of kennis) en op alle in verband met de

reflected in them).

Diensten samengestelde dossiers (doch niet de daarin
weergegeven Cliëntinformatie).

Pagina/Page 6

24. Na betaling voor de Diensten is het u toegestaan om

24. Upon payment for the Services, you may use any

gebruik te maken van het in de Rapporten vervat

Materials included in the Reports, as well as the Reports

Materiaal, alsmede – zoals op grond van deze

themselves as permitted by this Agreement.

Overeenkomst toegestaan – van de Rapporten zelf.

Geheimhouding

Confidentiality

25. Tenzij anderszins geoorloofd op grond van deze

25. Except as otherwise permitted by this Agreement, neither

Overeenkomst, is het partijen niet toegestaan om de

of parties may disclose to third parties the contents of this

inhoud van deze Overeenkomst aan derden openbaar te

Agreement or any information (other than Tax Advice)

maken. Dit geldt ook voor door, of namens, de andere

provided by or on behalf of the other that ought

partij verstrekte informatie (niet zijnde Fiscaal Advies) die

reasonably to be treated as confidential and/or

redelijkerwijs als vertrouwelijk en/of toebehorend aan de

proprietary. Either party may, however, disclose such

andere partij behandeld dient te worden. Het is ieder van

information to the extent that it:

partijen echter wel toegestaan om dergelijke informatie

a. Is or becomes public other than through a breach of
this Agreement

openbaar te maken, indien deze:
a. anders dan op grond van de niet-nakoming van deze

b. Is subsequently received by the recipient from a third
party who, to the recipient’s knowledge, owes no

Overeenkomst algemeen bekend is of bekend wordt;

obligation of confidentiality to the disclosing party

b. nadien door de ontvanger wordt ontvangen van een

with respect to that information

derde die, voor zover de ontvanger bekend is, met
betrekking tot die informatie jegens de

c. Was known to the recipient at the time of disclosure
or is thereafter created independently

openbaarmakende partij geen
geheimhoudingsverplichting draagt;

d. Is disclosed as necessary to enforce the recipient’s
rights under this Agreement

c. ten tijde van openbaarmaking reeds aan de ontvanger
bekend was of daarna onafhankelijk werd gecreëerd;

e. Must be disclosed under applicable law, legal process
or professional regulations, or

d. voor zover noodzakelijk, openbaar wordt gemaakt
teneinde de uit deze Overeenkomst voortvloeiende

f.

Is necessary in case the recipient acts on its own

rechten van de ontvanger af te dwingen;

behalf in disciplinary, criminal or civil proceedings to

e. op grond van de toepasselijke wetgeving, de

which such information or material may be relevant

rechtsorde of beroepsregelgeving openbaar moet
worden gemaakt;
f.

noodzakelijk is ingeval de ontvanger namens zichzelf
optreedt in een tucht-, straf- of civiele procedure
waarin dergelijke informatie of materiaal van belang
is.

26. Het is ieder van partijen toegestaan om gebruik te maken

26. Either party may use electronic media to correspond or

van elektronische media om te corresponderen of

transmit information and such use will not in itself

informatie te verzenden, waarbij zodanig gebruik op zich

constitute a breach of any confidentiality obligations

geen schending van de geheimhoudingsplichten op grond

under this Agreement.

van deze Overeenkomst vormt.
27. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, is het

27. Subject to applicable law, we may provide Client

ons toegestaan om Cliëntinformatie te verstrekken aan en

Information to other EY Firms, EY Persons and external

te delen met andere EY-firma's, EY-personen en externe

service providers of EY, other EY Firms, or EY Persons

dienstverleners van EY, andere EY-firma's, of EY-personen

(Service Providers) who may collect, use, transfer, store or

(Dienstverleners), die deze Cliëntinformatie vervolgens

otherwise process it (collectively Process) in various

mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of

jurisdictions in which they operate for purposes related to:

anderszins bewerken (gezamenlijk Verwerken) in de

1) The provision of the Services

verschillende landen waarin zij actief zijn voor doeleinden

2) Complying with regulatory requirements, and

die verband houden met:
1) de verlening van de Diensten;

legalobligations to which we are subject
3) Conflict checking
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2)

het voldoen aan toezichtsvereisten en wettelijke

4) For risk management and quality reviews and for

verplichtingen waar wij aan onderworpen zijn;

5) Our internal financial accounting, information

3) het voorkomen van belangenverstrengeling;

technology and other administrative support services

4) risicobeheer en kwaliteitsbeoordelingen;
5)

onze interne financieel-administratieve doeleinden,

(1 up and including 5 collectively Processing Purposes).

IT-doeleinden en overige ondersteunende diensten
van administratieve aard;

We shall be responsible for maintaining the confidentiality
of Client Information regardless of by whom such Client

(1 tot en met 5 gezamenlijk de Verwerkingsdoeleinden).

Information is Processed on our behalf. We will maintain
working papers containing copies of relevant documents.

Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor de geheimhouding

These working papers are our property.

van Cliëntinformatie. Wij houden een werkdossier aan met
daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier ons
eigendom is.
28. Met betrekking tot alle Diensten, indien de regelgeving

28. With respect to any Services, if U.S. Securities and

inzake de onafhankelijkheid van accountants van de U.S.

Exchange Commission auditor independence regulations

Securities and Exchange Commission op de relatie tussen

apply to the relationship between you or any of your

u dan wel de aan u gelieerde entiteiten enerzijds en een

associated entities and any EY Firm, you represent, to the

EY-firma anderzijds, van toepassing is, staat u er, vanaf de

best of your knowledge, as of the date of this Agreement,

datum van deze Overeenkomst, naar beste weten voor in

that neither you nor any of your affiliates has agreed,

dat u noch de met u gelieerde entiteiten mondeling of

either orally or in writing, with any other advisor to

schriftelijk met een andere adviseur is overeengekomen

restrict your ability to disclose to anyone the tax

om uw mogelijkheid te beperken om aan wie dan ook de

treatment or tax structure of any transaction to which the

fiscale behandeling of fiscale constructie openbaar te

Services relate. An agreement of this kind could impair an

maken van een transactie waar de Diensten betrekking op

EY Firm’s independence as to your audit or that of any of

hebben. Een dergelijke overeenkomst zou afbreuk kunnen

your affiliates, or require specific tax disclosures as to

doen aan de onafhankelijkheid van een EY-firma ten

those restrictions. Accordingly, you agree that the impact

aanzien van uw (accountants)controle of die van de met u

of any such agreement is your responsibility.

gelieerde entiteiten, dan wel specifieke fiscale
toelichtingen ten aanzien van die beperkingen vereisen. U
gaat er dan ook mee akkoord dat de gevolgen van een
dergelijke overeenkomst voor uw rekening komen.

Gegevensbescherming

Data Protection

29. Voor de Verwerkingsdoeleinden als bedoeld in artikel 27,

29. For the Processing Purposes referred to in Section 27

mogen wij en andere EY-firma’s, EY-personen en

above, we and other EY Firms, EY Persons and Service

Dienstverleners Cliëntinformatie die met individuele

Providers may Process Client Information relating to

personen in verband kan worden gebracht (Persoons-

identified or identifiable natural persons (Personal Data)

gegevens) Verwerken in de verschillende landen waarin zij

in various jurisdictions in which they operate (EY office

actief zijn (de EY-kantoorlocaties worden opgesomd op

locations are listed at www.ey.com). The transfer of

www.ey.com). De doorgifte van Persoonsgegevens binnen

Personal Data within the EY network is subject to EY

het netwerk van EY is onderworpen aan EY Binding

Binding Corporate Rules policies (listed at

Corporate Rules policies (opgenomen opwww.ey.com/bcr).

www.ey.com/bcr). We will Process Personal Data in

Wij zullen de Persoonsgegevens in overeenstemming met

accordance with data protection requirements under

de vereisten voor de bescherming van Persoonsgegevens

applicable law and professional regulations, including

en de toepasselijke wet- en beroepsregelgeving, met

(without limitation) prior to 25 May 2018 the Dutch Data

inbegrip van (maar niet beperkt tot) vóór 25 mei 2018 de

Protection Act (Wet bescherming persoonsgegevens) and

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25

as of 25 May 2018 the Regulation (EU) 2016/679 of the

mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het

European Parliament and of the Council of 27 April 2016

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

on the protection of natural persons with regard to the
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betreffende de bescherming van natuurlijke personen in

processing of personal data and on the free movement of

verband met de verwerking van persoonsgegevens en

such data and the Uitvoeringswet Algemene verordening

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de

gegevensbescherming (hereinafter jointly: the

Uitvoeringswet Algemene verordening

Regulation). We will require any Service Provider that

gegevensbescherming (gezamenlijk de Verordening),

Processes Personal Data on our behalf to adhere to such

Verwerken. Wij zullen van iedere dienstverlener die

requirements. For Services where we act as processor

namens ons Persoonsgegevens Verwerkt, verlangen dat

processing Personal Data on your behalf, appropriate data

hij aan deze vereisten voldoet. Voor Diensten waar wij

processing terms will be included in this Agreement or

handelen als verwerker van Persoonsgegevens namens u,

applicable Statement of Work.

zullen in dat geval geschikte verwerkingsvoorwaarden
worden opgenomen in de Overeenkomst of de
toepasselijke Statement of Work.
30. U garandeert dat u bevoegd bent om in verband met de

30. You warrant that you have the authority to provide

uitvoering van de Diensten Persoonsgegevens aan ons te

Personal Data to us in connection with the performance of

verschaffen, en dat enige aan ons verstrekte

the Services and that any Personal Data provided to us

Persoonsgegevens in overeenstemming met de

has been Processed in accordance with applicable law.

toepasselijke wetgeving zijn Verwerkt.

Honoraria en onkosten algemeen

Fees and Expenses Generally

31. U dient – zoals nader in de Begeleidende brief dan wel de

31. You shall pay our professional fees and specific expenses

van toepassing zijnde Statement of Work is gespecificeerd

in connection with the Services as detailed in the Cover

– onze professionele honoraria en specifieke onkosten in

Letter or applicable Statement of Work. You shall also

verband met de Diensten te voldoen. U dient tevens

reimburse us for other reasonable expenses incurred in

overige redelijke, tijdens de uitvoering van de Diensten

performing the Services. Our fees are exclusive of taxes

gemaakte onkosten aan ons te vergoeden. Onze honoraria

or similar charges, as well as customs, duties or tariffs

zijn exclusief belastingen en vergelijkbare heffingen,

imposed in respect of the Services, all of which you shall

alsmede exclusief ten aanzien van de Diensten opgelegde

pay (other than taxes imposed on our income generally).

douanerechten of -heffingen, die u alle dient te voldoen

Unless otherwise set forth in the applicable Statement of

(met uitzondering van de over onze winst geheven

Work, payment is due within fourteen days after the

belastingen). Tenzij anders overeengekomen in de

invoice date of each of our invoices. You will bear any and

betreffende Statement of Work, zal betaling geschieden

all judicial and extrajudicial collection costs reasonably

binnen veertien dagen na factuurdatum van elke factuur.

incurred by us as a consequence of your non-performance

U draagt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

of your obligation to pay. The extrajudicial collection costs

incassokosten die redelijkerwijs door ons zijn gemaakt als

shall be calculated in accordance with the Decree on

gevolg van de niet-nakoming van uw

extrajudicial collection costs of 1 July 2012 (Official

betalingsverplichtingen. De buitengerechtelijke

Gazette 2012/141) (Besluit voor vergoeding van

incassokosten worden berekend overeenkomstig het

buitengerechtelijke incassokosten).

Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141).
32. Wij zijn gerechtigd aanvullende honoraria in rekening te

32. We may charge additional professional fees if events

brengen, indien gebeurtenissen die buiten onze macht

beyond our control (including your acts or omissions)

liggen (waaronder enig handelen of nalaten uwerzijds)

affect our ability to perform the Services as originally

onze mogelijkheid aantasten om de Diensten uit te voeren

planned or if you ask us to perform additional tasks.

zoals deze oorspronkelijk gepland waren, of indien u
aanvullende werkzaamheden van ons verlangt.
33. Indien wij op grond van de toepasselijke wetgeving,

33. If we are required by applicable law, legal process or

juridische procedures of een overheidsmaatregel verplicht

government action to produce information or personnel

zijn om met betrekking tot de Diensten of deze

as witnesses with respect to the Services or this
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Overeenkomst informatie te verstrekken of

Agreement, you shall reimburse us for any professional

partners/personeel als getuige te laten optreden, dan

time and expenses (including reasonable external and

dient u aan ons alle professionele uren en onkosten

internal legal costs) incurred to respond to the request,

(waaronder redelijke externe en interne kosten van

unless we are a party to the proceeding or the subject of

rechtsbijstand) te vergoeden die zijn besteed c.q. gemaakt

the investigation.

om aan het verzoek tegemoet te komen, tenzij wij partij
zijn bij de procedure of het onderwerp van het onderzoek
zijn.

Overmacht

Force Majeure

34. Geen van partijen is aansprakelijk voor de niet-nakoming

34. Neither you nor we shall be liable for breach of this

van deze Overeenkomst (met uitzondering van

Agreement (other than payment obligations) caused by

betalingsverplichtingen) die is veroorzaakt door

circumstances beyond your or our reasonable control.

omstandigheden die buiten hun redelijke macht liggen.

Duur en beëindiging

Term and Termination

35. Deze Overeenkomst is van toepassing op de Diensten om

35. This Agreement applies to the Services whenever

het even wanneer deze zijn verleend (waaronder vóór de

performed (including before the date of this Agreement).

datum van deze Overeenkomst).
36. Deze Overeenkomst eindigt bij voltooiing van de Diensten.

36. This Agreement shall terminate on the completion of the

Het is ieder van partijen toegestaan om deze

Services. Either party may terminate it, or any particular

Overeenkomst dan wel bepaalde Diensten tussentijds op

Services, earlier upon thirty days prior written notice to

te zeggen met inachtneming van een schriftelijke

the other. In addition, we may terminate this Agreement,

opzegtermijn van dertig dagen. Daarnaast is het ons

or any particular Services, immediately upon written

toegestaan om deze Overeenkomst dan wel bepaalde

notice to you if we reasonably determine that we can no

Diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang te

longer provide the Services either in accordance with

beëindigen, indien wij in redelijkheid en billijkheid

applicable law or regulatory or professional obligations or

vaststellen dat wij niet meer in staat zijn om de Diensten in

for independence reasons, unless we have been able to

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving óf de

properly amend the Agreement with you.

van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels óf
onafhankelijkheidsredenen te verlenen, tenzij wij in staat
zijn om deze Overeenkomst met u op afdoende wijze aan
te passen.
37. U dient ons te betalen voor alle onderhanden werk, reeds

37. You shall pay us for all work in progress, Services already

uitgevoerde Diensten en door ons gemaakte onkosten tot

performed and expenses incurred by us up to and

en met de datum van beëindiging van deze Overeenkomst.

including the effective date of the termination of this
Agreement.

38. Onze wederzijdse uit deze Overeenkomst voortvloeiende

38. Our respective confidentiality obligations under this

geheimhoudingsplichten blijven voor een periode van tien

Agreement shall continue for a period of ten years

jaar na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. De

following the termination of this Agreement. The other

overige bepalingen van deze Overeenkomst die partijen na

provisions of this Agreement that give either of us rights

de beëindiging daarvan rechten of verplichtingen

or obligations beyond its termination shall continue

verschaffen, blijven na de beëindiging van deze

indefinitely following the termination of this Agreement.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Governing Law and Dispute Resolution

39. Deze Overeenkomst, alsmede alle (niet-contractuele)

39. This Agreement, and any non-contractual matters or

aangelegenheden of verplichtingen voortvloeiend uit deze

obligations arising out of this Agreement or the Services,
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Overeenkomst en de Diensten, worden beheerst door en

shall be governed by, and construed in accordance with

dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met

Dutch law.

Nederlands recht.
40. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de

40. Except as otherwise expressly provided in the Cover

Begeleidende brief of de toepasselijke Statement of Work

Letter or in the applicable Statement of Work, any dispute

zijn alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst

relating to this Agreement or the Services shall be subject

en/of de Diensten onderworpen aan de exclusieve

to the exclusive jurisdiction of the court in Rotterdam, to

bevoegdheid van de rechter te Rotterdam, waaraan ieder

which each party agrees to submit for these purposes.

van partijen zich ten behoeve van deze Overeenkomst zal
onderwerpen.

Overige bepalingen

Miscellaneous

41. Deze Overeenkomst omvat de gehele tussen ons gesloten

41. This Agreement constitutes the entire agreement between

overeenkomst met betrekking tot de Diensten en andere

us as to the Services and the other matters it covers, and

zaken die daarin geregeld worden, en vervangt alle

supersedes all prior agreements, understandings and

eerdere overeenkomsten, afspraken en toezeggingen die

representations with respect thereto, including any

hiermee verband houden, met inbegrip van enige eerder

confidentiality agreements previously delivered.

overeengekomen geheimhoudingsovereenkomsten.
42. Het is partijen toegestaan om deze Overeenkomst (met

42. Both of us may execute this Agreement (including

inbegrip van Statements of Work) alsmede alle

Statements of Work), as well as any modifications to it by

aanpassingen daarop elektronisch te ondertekenen.

electronic means and each of us may sign a different copy

Tevens is het ieder van partijen toegestaan om een ander

of the same document. Both parties must agree in writing

exemplaar van hetzelfde document te ondertekenen.

to modifications of this Agreement or any Statement of

Wijzigingen op deze Overeenkomst en/of op enige

Work hereunder.

Statement of Work op grond van deze Overeenkomst
dienen door ons beiden schriftelijk overeen te worden
gekomen.
43. Beide partijen verklaren dat degene die deze

43. Each of us represents that the person signing this

Overeenkomst alsmede een Statement of Work op grond

Agreement and any Statement of Work hereunder on its

van deze Overeenkomst ondertekent, uitdrukkelijk

behalf is expressly authorized to execute them and to bind

bevoegd is om deze te ondertekenen en daarmee hen aan

you and each of us to their terms. You represent that your

de voorwaarden daarvan te binden. U verklaart dat uw

affiliates and any others for whom Services are performed

gelieerde entiteiten en alle anderen voor wie Diensten

shall be bound by the terms of this Agreement and the

worden verricht gebonden zijn aan de voorwaarden van

applicable Statement of Work.

deze Overeenkomst en de toepasselijke Statement of
Work.
44. U gaat ermee akkoord dat het ons en de andere EY-firma’s

44. You agree that we and the other EY Firms may, subject to

is toegestaan om met inachtneming van onze gedrags- en

professional obligations, act for other clients, including

beroepsregels voor andere cliënten, waaronder uw

your competitors.

concurrenten, werkzaamheden te verrichten.
45. Het is geen van ons toegestaan om onze rechten,
verplichtingen of vorderingen op grond van deze
Overeenkomst op enige wijze over te dragen.

45. Neither of us may assign any of our rights, obligations or
claims under this Agreement.
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46. Indien blijkt dat enige bepaling van deze Overeenkomst

46. If any provision of this Agreement (in whole or part) is

(geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins

held to be illegal, invalid or otherwise unenforceable, the

onafdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen

other provisions shall remain in full force and effect.

volledig van kracht.
47. Indien er sprake is van strijdigheid tussen bepalingen in

47. If there is any inconsistency between provisions in

verschillende onderdelen van deze Overeenkomst, dan

different parts of this Agreement, those parts shall have

zullen die onderdelen als volgt prevaleren (tenzij

precedence as follows (unless expressly agreed

uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen):

otherwise):

a. de Begeleidende brief;

a. The Cover letter

b. de toepasselijke Statement of Work en eventuele

b. The applicable Statement of Work and any annexes
thereto

bijlagen daarbij;
c. deze Algemene voorwaarden;

c. These General terms and conditions and

d. overige bijlagen bij deze Overeenkomst.

d. Other annexes to this Agreement

48. Het is geen van partijen toegestaan om de naam, logo’s of

48. Neither of us may use or reference the other’s name,

handelsmerk van de andere partij in het openbaar te

logos or trademark without its prior written consent,

gebruiken of daarnaar te verwijzen zonder voorafgaande

provided that we may use your name publically to identify

instemming van de andere partij, met dien verstande dat

you as a client.

het ons is toegestaan uw naam te gebruiken om u te
identificeren als een van onze cliënten.
49. De beperkingen in de artikelen 16 tot en met 19 alsmede

49. The limitations in Sections 16 through 19 and Section 21

artikel 21 en de bepalingen van de artikelen 22, 27, 29 en

and the provisions of Sections 22, 27, 29 and 44 are

44 zijn mede bedoeld ten behoeve van de andere

intended to benefit the other EY Firms and all EY Persons,

EY-firma’s en EY-personen, die hier dan ook een beroep op

who shall be entitled to enforce them.

kunnen doen.
50. Indien wij bij u op locatie werkzaamheden verrichten,

50. If we carry out work at your premises, you shall provide a

draagt u zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet

suitable workstation that complies with the provisions of

aan de Arbo-wet en de beleidsregels opgenomen in de

the Dutch Working Conditions Act (Arbo-wet) and the

AI-bladen van het ministerie van Sociale Zaken en

policy rules contained in the Working Conditions

Werkgelegenheid inzake Kantoren en

Information Sheets (AI-bladen) of the Dutch Ministry of

Beeldschermwerkplek.

Social Affairs and Employment regarding Offices and
Computer Workstations (Kantoren en
Beeldschermwerkplek).

In the event of any dispute to the interpretation of any of
these conditions, the official Dutch language version will
prevail.

April 2018/April 2018

