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Notaflex zal bij de werkzaamheden de zorgen van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
Het door Notaflex geoffreerde tarief omvat de gebruikelijke werkzaamheden voor de vermelde
werkzaamheden.
Als een vennootschap verrekenbare verliezen heeft en de mogelijkheid tot verliesverrekening in stand moet
blijven, of andere (fiscale) faciliteiten die in stand moeten blijven, of als (fiscale) faciliteiten verkregen
moeten worden, (fiscale) faciliteiten hier begrepen in de ruimste zin van het woord, zal de opdrachtgever
en/of zijn accountant hieraan tijdig aandacht geven, en zo nodig de fiscale autoriteiten tijdig informeren,
zodat bedoelde (fiscale) faciliteiten in stand blijven of worden verkregen.
Het voorgaande geldt uitdrukkelijk ook bij (juridische) fusies en (af)splitsing.
Notaflex is niet aansprakelijkheid voor het ongewenst verloren gaan of niet verkrijgen van (fiscale)
faciliteiten. Dit laatste geldt ook voor Mr R.C.M. Schaap B.V. Notaflex is een handelsnaam van Mr. R.C.M.
Schaap B.V.
Aansprakelijkheid kan uitsluitend aanvaard worden voor de correcte juridische uitvoering van de
werkzaamheden opgenomen in het geoffreerde tarief. Aansprakelijkheid voor alle andere schades,
waaronder uitdrukkelijk mede begrepen fiscale schades, wordt niet aanvaard.
In de algemene voorwaarden van Notaflex en Mr R.C.M. Schaap B.V. is een verdere beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
Indien de aanvraag de van belang zijnde gegevens onvolledig of onduidelijk weergeeft, en bij niet-voorziene
werkzaamheden, mag de opdracht worden geweigerd of wordt, ter keuze van cliënt, een nieuwe offerte
uitgebracht. Het recht wordt voorbehouden om de opdracht, na ontvangst van de stukken en bestudering
daarvan, te weigeren. Uiteraard stellen wij cliënten daarvan per omgaande in kennis.
Indien de opdracht uiteindelijk geen doorgang vindt na opstarten van het dossier, kunnen kosten worden
berekend, afhankelijk van de omvang van de verrichte werkzaamheden.
Op de werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van Mr R.C.M. Schaap van toepassing, met daarin
opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid.
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze
natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van betreffende rechtspersoon,
deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de
betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie,
onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is
gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.
Declaraties en facturen van Notaflex dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn betaald, doch te
allen tijde vóór de datum van ondertekening van de akten en stukken. Bij overschrijding van deze termijn is
de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op
opschorting of verrekening is toegestaan. Notaflex kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht per
onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien
invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van
die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens
Notaflex kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Het bepaalde in deze voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Notaflex en Mr R.C.M. Schaap
B.V., maar ook ten behoeve van haar maten(rechtspersonen en/of natuurlijke personen), notarissen, de
waarnemers van de notaris, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Notaflex
en/of Mr R.C.M. Schaap B.V. werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers en
erfgenamen.
De rechtsverhouding tussen van Notaflex en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten
gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door
de bevoegde Nederlandse rechter.
Het merendeel van de dienstverlening van notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en
de Financiering van Terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan Notaflex verplicht zijn om situaties of
transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).
Volgens de wet mag Notaflex haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
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Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
Geldigheidsduur van de offerte: 30 dagen. Wanneer in deze offerte meerdere akten zijn opgenomen, is altijd
sprake van een combinatietarief. Bij wijziging van deze combinatie wijzigen de tarieven. Prijswijzigingen
leges en/of belastingen voorbehouden.
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