
Warunki promocyjne “Usługi Podatkowe” Pomoc Holandia 2022 

1. Udział w promocji NIE  jest bezpłatny. 

2. Uczestnictwo następuje w momencie kontaktu z Działem Podatkowym na stronie pomocholandia.nl i/lub 

zamawiane telefonicznie i/lub e-mailem i/lub za pomocą formularza (online). 

3. Udział na osobę. Udział jest osobisty lub ewentualnie z partnerem. 

4. Uczestnictwa nie można przenieść na inną osobę i/lub organizację. 

5. Udział w promocji jest możliwy tylko dla osób, które ukończyły 18 rok życia. 

6. Czas trwania promocji i godzina rozpoczęcia jest zawsze podawana w mediach społecznościowych, na stronie 

serwisu pomocholandia.nl i/lub innej reklamy i promocji. 

7. Pomoc Holandia jest upoważniona do zmiany warunków promocji w międzyczasie lub do odwołania promocji 

bez podania uzasadnienia. 

Dane osobiste 

8. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane lub przekazywane podmiotom zewnętrznym, chyba że 

udzielono pozwolenia. 

9. Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystywane wewnętrznie do rejestracji na biuletyn Pomoc 

Holandia, jeśli w promocji wyrażono na to zgodę.  

Akcja 

10. Promocja dotyczy Usług Podatkowych Pomoc Holandia w 2022 roku. 

11. Usługi podatkowe mogą odnosić się do innych lat podatkowych. 

12. Pomoc Holandia jest zwolniona z wszelkich błędów przy wykonaniu usług podatkowych w najszerszym 

znaczeniu tego słowa. Pomoc Holandia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje jej usług 

podatkowych w najszerszym znaczeniu tego słowa. 

13. Wszelka odpowiedzialność wynikającą ze zobowiązań podatkowych w najszerszym znaczeniu tego słowa 

ponosi klient. 

14. Usługi podatkowe to: składanie deklaracji podatkowych, wnioski podatkowe, odroczenia podatkowe, 

odwołania podatkowe. 

15. Promocyjne Usługi podatkowe Pomoc Holandia 2022 nie dotyczą zapytań o postępy 

procedur, status procedur, wynik / wynik usługi oraz inne informacje pochodzące od organów podatkowych. 

16. Promocyjne Usługi podatkowe Pomoc Holandia 2022 nie dotyczą zmian. Każda zmiana jest sama w sobie 

nową Usługa podatkowe Pomoc Holandia. 

17. Wszelka opieka posprzedażowa, wszelkie zapytania do organów podatkowych będą dokonywane na piśmie, 

e-mailem i/lub telefonicznie za dodatkową opłatą ustalaną każdorazowo w porozumieniu pomiędzy klientem a 

Pomocą Holandia. 

18. Pomoc Holandia nie przyjmuje zleceń wykonanych już przez klienta i/lub przez osobę trzecią. 

19. Pomoc Holandia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki zleceń, które zostały już wykonane przez 

klienta i/lub przez osobę trzecią przed wykonaniem usług podatkowych przez Pomoc Holandia. 

20. Kiedy sprawa podatkowa, która była wykonana przez Pomoc Holandia, zostaje przez klienta i/lub 



stronę trzecią ponownie adoptowana, wznowiona, zmodyfikowana to Pomoc Holandia będzie zwolniona z 

wszelkich konsekwencji tego w najszerszym tego słowa znaczeniu.  

21. Te promocyjne Usługi Podatkowe Pomoc Holandia 2022 nie mają zastosowania do zeznań podatkowych z 

odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego. 

22. Promocja obowiązuje do 31 marca 2022 roku. 

23. Promocja podlega prawu holenderskiemu. 

 

25-01-2022 

Pomoc Holandia, Tilburg, Pomoc Holandia Utrecht. 

 

Actievoorwaarden Belastingdiensten Pomoc Holandia 2022 

1. Deelname aan actie is niet kosteloos. 

2. Deelname vindt plaats wanneer men de Belastingservice op de website pomocholandia.nl en/of 

telefonisch en/of per mail en/of per (online) formulier heeft besteld.  

3. Deelname per persoon. Deelname is persoonlijk en eventueel met de partner. 

4. Deelname is niet overdraagbaar aan andere persoon en/of organisatie. 

5. Deelname aan actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 

6. De looptijd van actie en het moment van aanvang wordt altijd vermeld in de social media, op de 

website pomocholandia.nl en/of andere reclame- en promotie uiting. 

7. Pomoc Holandia is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder 

opgaaf van reden stop te zetten. 

Persoonsgegevens 

8. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, 

tenzij er toestemming is gegeven. 

9. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Pomoc 

Holandia nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven. 

Actie 

10. Actie is van toepassing op de Belastingdiensten Pomoc Holandia in het jaar 2022. 

11. De Belastingdiensten kunnen betrekking op andere belastingjaren hebben. 

12. Pomoc Holandia is vrijgesteld van alle eventuele fouten in haar Belastingdiensten en dienstverlening in 

de breedste zin van het woord. 

13. Pomoc Holandia is niet aansprakelijk voor alle gevolgen van haar Belastingdiensten en dienstverlening 

in de breedste zin van het woord. 

14. De Belastingdiensten hebben betrekking op het indienen van de Belastingaangiften, 

Belastingaanvragen, Belastingverzoeken, Belasting uitstellen, Belastingbezwaren.  

15. Deze actie van de Belastingdiensten in 2022 heeft geen betrekking op de navragen over de voortgang 

van de procedures, de status van de procedures, de resultaat / uitkomst van de dienstverlening en 

andere informatie die uit de Belastingdiensten voortkomt. 

16. Deze actie van de Belastingdiensten in 2022 heeft geen betrekking op het wijzigen van de reeds 

verleende Belastingdiensten. Elke wijziging is de nieuwe Belastingdienst op zich. 

17. Alle nazorg, eventuele navragen bij de belastingdienst, schriftelijk, per mail en/of telefonisch worden 

tegen nader te bepalen vergoeding per keer in overeenstemming tussen de klant en Pomoc Holandia 

verzorgd.   

18. Pomoc Holandia neemt geen zaken aan, die reeds door de klant zelf en/of door de derde partij 

voorafgaand aan de Belastingdiensten van Pomoc Holandia werd verzorgd.  



19. Pomoc Holandia is niet aansprakelijk voor alle gevolgen van de zaken, die reeds door de klant zelf 

en/of door de derde partij voorafgaand aan de Belastingdiensten van Pomoc Holandia werd verzorgd. 

20. Wanneer een Belastingzaak, die door Pomoc Holandia werd verzorgd in navolg door de klant zelf en/of 

de derde partij verder wordt opgepakt, aangenomen, gedaan, gewijzigd, aangepast is Pomoc Holandia 

vrijgesteld van de alle gevolgen daarvan in de breedste zin van het woord. 

21. Deze Actie Belastingdiensten Pomoc Holandia 2022 is nit van toepassing op de Belastingaangiften met 

hypotheekrenteaftrek. 

22. Deze actie is geldig t/m 31 maart 2022. 

23. Op de actie is Nederlands recht van toepassing. 

 

25-01-2022 

Pomoc Holandia, Tilburg, Pomoc Holandia Utrecht. 

Warunki oferty promocyjnej Usługi podatkowe Pomoc Holandia 2022 

 

 


