
 
Algemene Voorwaarden doorlopend abonnement fiscale diensten Bureau Kwalitas B.V. – 14 december 2015 

Algemene Voorwaarden doorlopend abonnement fiscale diensten Bureau Kwalitas: 
 
Artikel 1: Begripsbepaling 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Abonnee – degene die zich heeft aangemeld of die door zijn of 
haar vertegenwoordiger is aangemeld voor een abonnement; 
Abonnement – een doorlopend abonnement op de werkzaamhe-
den zoals omschreven in artikel 2; 
Abonnementstarief – het jaartarief voor de werkzaamheden zoals 
omschreven in artikel 2; 
BK – Bureau Kwalitas B.V., gevestigd te Lemmer; 
Vertegenwoordiger – de zaakwaarnemer, mentor, curator of be-
windvoerder. 
 
Artikel 2: Abonnement 
Een abonnement van enig jaar geeft de abonnee recht op de 
volgende werkzaamheden door BK: de aangifte inkomstenbelas-
ting van het fiscale jaar voorafgaand aan het abonnementsjaar, het 
aanvragen en bewaken van de zorgtoeslag in het abonnements-
jaar, het aanvragen en bewaken van de huurtoeslag in het abon-
nementsjaar en de controle van de eigen bijdrage aan het CAK 
over het abonnementsjaar. Zonder tijdige opzegging zoals om-
schreven in artikel 4, loopt het abonnement jaarlijks automatisch 
door. 
 
Artikel 3: Abonnementsjaar 
Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 
van enig jaar; in het jaar van aanmelding echter vanaf de dag dat 
BK de aanmelding heeft ontvangen tot en met 31 december. 
 
Artikel 4: Einde abonnement 
Het abonnement kan jaarlijks worden opgezegd. Een abonnement 
voor het volgende abonnementsjaar is tijdig opgezegd indien de 
opzegging vóór 1 januari van het nieuwe jaar door BK is ontvan-
gen. Opzeggen kan schriftelijk dan wel door middel van het sturen 
van een e-mail naar bureau@kwalitas.nl. Opzegging gedurende 
het abonnementsjaar geeft nog recht op uitvoering van de werk-
zaamheden tot en met 31 december van dat abonnementsjaar. 
 
Artikel 5: Royering van het abonnement door BK 
Indien de abonnee de rekening voor het abonnementsgeld, na 
door BK een aantal malen daartoe te zijn gemaand, niet betaalt, 
kan BK het abonnement met onmiddellijke ingang royeren. Er is 
dan geen recht meer op de werkzaamheden zoals genoemd in 
artikel 2. Na royering is het gedurende drie abonnementsjaren niet 
mogelijk opnieuw een abonnement bij BK af te sluiten. 
 
Artikel 6: Abonnementstarief 
Voor de door BK te verrichten werkzaamheden betaalt de abonnee 
een vast tarief per jaar, ongeacht de hoeveelheid tijd die BK aan 
de te verrichten werkzaamheden besteedt. Er bestaat geen recht 
op teruggave van (een deel van) het abonnementstarief bij opzeg-
ging van het abonnement. Het abonnementstarief wordt in reke-
ning gebracht in de maand januari. Indien de aanmelding later dan 
deze maand heeft plaats gevonden zal de factuur gestuurd worden 
na verwerking van de aanmelding. Voor werkzaamheden die 
buiten het abonnement vallen berekent BK een separate vergoe-
ding. 
 
Artikel 7: Lager abonnementstarief 
Indien in het jaar van aanmelding de aangifte inkomstenbelasting 
over het voorgaande jaar reeds is gedaan is een lager abonne-
mentstarief voor het eerste abonnementsjaar van toepassing. 
 
Artikel 8: Betaling van het abonnementstarief 
Betaling van het abonnementstarief kan geschieden door middel 
van een machtiging tot automatische incasso of door het overma-

ken van het verschuldigde bedrag op het door BK opgegeven 
bankrekeningnummer. Voor betaling door middel van een machti-
ging tot automatische incasso vanaf een bankrekening die beheerd 
wordt door een zorginstelling, dient eerst toestemming van die 
zorginstelling gevraagd te worden. BK gaat er van uit dat die toe-
stemming vooraf is gevraagd en gekregen. 
 
Artikel 9: Aangifte inkomstenbelasting 
Ten behoeve van het opstellen en indienen van de aangifte inkom-
stenbelasting stuurt BK een opdrachtformulier en een informatie-
blad toe. Op basis van de informatie in het informatieblad dient de 
abonnee en/of diens vertegenwoordiger de voor de aangifte ge-
vraagde gegevens te verzamelen, in te vullen en op te sturen. BK 
stelt op basis van die aangeleverde gegevens de aangifte op en 
dient deze vervolgens digitaal in. 
 
Artikel 10: Aanslag inkomstenbelasting 
BK controleert de aanslagen die door de Belastingdienst worden 
opgelegd naar aanleiding van de door BK ingediende aangiften 
inkomstenbelasting. Indien nodig maakt BK bezwaar tegen onjuiste 
aanslagen. 
 
Artikel 11: Uitstelregeling en volgorde behandeling 
BK vraagt voor alle abonnees collectief uitstel voor het doen van 
aangifte inkomstenbelasting aan. BK maakt daarbij gebruik van de 
zogenaamde Becon-regeling van de Belastingdienst. Aangelever-
de aangiftegegevens  worden in een door BK te bepalen volgorde 
in behandeling genomen en verwerkt. De abonnee kan BK ver-
zoeken zijn gegevens met voorrang in behandeling te nemen. 
 
Artikel 12: Zorgtoeslag 
BK verzorgt de aanvraag van de zorgtoeslag, controleert de door 
de Belastingdienst Toeslagen afgegeven beschikkingen en ver-
zoekt de Belastingdienst Toeslagen om correctie indien nodig. 
Daarbij wordt een zo juist mogelijke schatting gemaakt van het 
relevante inkomen van de abonnee. De abonnee of diens verte-
genwoordiger voorziet BK van de relevante gegevens. 
 
Artikel 13: Huurtoeslag 
BK verzorgt de aanvraag van de huurtoeslag, controleert de door 
de Belastingdienst Toeslagen afgegeven beschikkingen en ver-
zoekt de Belastingdienst Toeslagen om correctie indien nodig. 
Daarbij wordt een zo juist mogelijke schatting gemaakt van het 
relevante inkomen van de abonnee. De abonnee of diens verte-
genwoordiger voorziet BK van de relevante gegevens. 
 
Artikel 14: Eigen bijdrage aan het CAK 
BK controleert alle beschikkingen eigen bijdrage aan het CAK en 
verzoekt het CAK om correctie indien nodig. 
 
Artikel 15: Postadres 
Abonnees kunnen, op hun verzoek, de schriftelijke post van de 
Belastingdienst en de Belastingdienst Toeslagen naar het post-
adres van BK laten sturen. 
 
Artikel 16: Machtiging 
De abonnee kan BK machtigen om diens zaken te behandelen bij 
de Belastingdienst, Belastingdienst Toeslagen en het CAK. 
 
Artikel 17: Informatie over diverse zorggerelateerde regelingen 
BK stelt haar abonnees, gevraagd of ongevraagd, informatie be-
schikbaar over diverse zorggerelateerde regelingen. Die informatie 
kan schriftelijk of digitaal beschikbaar worden gesteld. 
 
(Lemmer, 14 december 2015)

 
 

 


