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Algemene voorwaarden Trade Facilitation B.V. 

Algemeen  

Trade Facilitation B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, gevestigd te 
Teteringen en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
51012510, geregistreerd voor de omzetbelasting onder nummer NL823043022.B01.  

Trade Facilitation B.V. (hierna genoemd: Trade Facilitation) stelt zich tot doel om een 
douanebelastingadviespraktijk uit te oefenen.  

Uitsluitend Trade Facilitation geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Trade Facilitation opdracht heeft 
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel onderhandelt over een opdracht.  

Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming 
van alle adviespraktijk overeenkomsten welke door Trade Facilitation worden aangegaan.  

Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Trade Facilitation aangegane 
overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige 
voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de 
algemene voorwaarden van Trade Facilitation.  

Aanvang en duur overeenkomst  

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de 
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. De overeenkomst zal 
jaarlijks worden herzien. 

Honorarium  

Het honorarium van Trade Facilitation wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke 
tarieven van Trade Facilitation. Het honorarium is verschuldigd naar mate door Trade Facilitation 
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.  

In overleg met de opdrachtgever kan ook op andere wijze het honorarium worden vastgesteld. Dit 
wordt expliciet in de opdrachtbevestiging vastgelegd.  

  



 

2 

Algemene voorwaarden Trade Facilitation B.V. 

Betaling  

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen 
na de factuurdatum door middel van storting op de bankrekening van Trade Facilitation, zonder 
enig recht op korting.  

Alle kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn 
voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 
15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 500.  

Aansprakelijkheid  

Trade Facilitation zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de 
zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt 
doordat u of een derde aan Trade Facilitation onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, zijn wij 
voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.  

Trade Facilitation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
voortvloeiend uit of verband houdend met de opdracht, anders dan door opzet of grove schuld van 
Trade Facilitation en is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het honorarium dat voor de totale 
overeenkomst van toepassing is. De aansprakelijkheid ziet enkel en alleen op deze overeenkomst. 
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking 
van hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes 
maanden.  

Geheimhouding  

Trade Facilitation is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de opdracht zijn 
betrokken. Het uitgangspunt is dat alle informatie, die door opdrachtgever ter beschikking wordt 
gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, van vertrouwelijke aard zijn, tenzij 
de opdrachtgever expliciet vermeld dat het delen van bepaalde informatie is toegestaan. Deze 
geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regels Trade Facilitation een informatieplicht 
opleggen. Trade Facilitation is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij anders 
overeengekomen.  

Geschillen  

Alle mogelijke geschillen die voortkomen uit of verband houden met de opdracht en/of elk bedrag 
gefactureerd, dienen schriftelijk en binnen 60 dagen aan Trade Facilitation te worden gemeld. Deze 
melding dient te volgen op de dag van versturen van het document of de informatie waarover 
opdrachtgever reclameert.  

Alleen de rechter te Breda zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Trade 
Facilitation kennis te nemen. 

 

 


