
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. The Land of Avalon zal op basis van de door client verstrekte gegevens de volgende         
    werkzaamheden verrichten:  
 

.  het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële   

   gegevens overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen en     

   wetgeving met betrekking tot samenstellingsopdrachten.  

 

.  het verzorgen van periodieke tussentijdse rapportages zijnde een   

   tussentijdse balans, debiteuren- en  crediteuroverzicht.  

 

.  het opstellen van de jaarrekening  

 

. indien van toepassing: indienen BTW aangifte en belastingaangifte 

  

.  indien gewenst zal The Land of Avalon eveneens de facturatie van de client voeren 

 

. indien gewenst zal The land of Avalon eveneens herinneringen en aanmaningen aan 

  wanbetalers opstellen 

 

 

2. The Land of Avalon is vrij haar toevertrouwde opdrachten uit te besteden aan door haar 

gekozen medewerkers. Uiteraard draagt The Land of Avalon de finale verantwoordelijkheid wat 

betreft de opdracht. 

 

The Land of Avalon is eveneens vrij te kiezen in welk boekhoudprogramma (cloud) zij de 

werkzaamheden zal verrichten. 

 

3. Als eigenaar van de stukken en informatie is de client verantwoordelijk voor de juistheid en 
volledigheid van de aanlevering ervan. Client is  tevens verantwoordelijk voor de tijdige 
aanlevering van de administratie en informatie; 

Onder tijdig wordt verstaan dat The Land of Avalon over de nodige tijd  moet kunnen beschikken 
om alle documenten te verwerken. 

Zo de stukken niet tijdig, onvolledig of onjuist worden aangeleverd, is The Land of Avalon niet 
aansprakelijk voor het niet tijding uitvoeren van de bewerkingen en de eventueel bijkomende 
kosten en honoraria. 



Zo de stukken  chaotisch worden aangeleverd en hierdoor extra werk ontstaat voor The Land of 

Avalon zal hiervoor een extra vergoeding worden aangerekend a rato van 10 euro ex BTW  per 

kwartier. 

Zo de stukken onjuist worden aangeleverd, is The Land of Avalon niet aansprakelijk voor alle 

mogelijke gevolgen hieruit voorvloeiende 

 

4 . Elke overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd en is per boekjaar opzegbaar. 

Ze wordt automatisch stilzwijgend verlengd behoudens opzeg door een der partijen uiterlijk een 
maand voor de aanvang van een nieuw boekjaar tenzij The Land of Avalon al taken heeft 
uitgevoerd met betrekking tot het volgende boekjaar in opdracht of samenspraak met de 
opdrachtgever. 
 
Zo dit laatste het geval is, kan huidige overeenkomst pas voor het daarop volgende boekjaar 
worden opgezegd door een der partijen uiteraard behoudens zware tekortkomingen van een der 
partijen waardoor elke samenwerking verder onmogelijk is. 
 

Bij eventuele beeindiging, dient The Land of Avalon in de mogelijkheid te blijven het boekjaar af 
te werken.  
 
Zo dit niet mogelijk is door toedoen van de opdrachtgever, blijven ongeacht de nog te leveren 
prestaties en ongeacht het tijdstip van de opzeg, de honoraria en kostenvergoedingen voor het 
ganse boekjaar verschuldigd. 
 

5. Bij de beeindiging van de opdracht kan de client de cloud en boekhouding overnemen zodra 

alle openstaande erelonen en kosten zijn voldaan. 

De client kan eveneens de gebruikte sjablonen waarop The Land of Avalon alle intellectuele 

eigendommen heeft, overnemen mits betaling van 200 euro plus BTW. 

 

6. Huidige voorwaarde zijn van toepassing op alle opdrachten uitgevoerd door The Land of    

 Avalon. 


