Warunki naszych usług podatkowych
1. Udział w naszych usługach podatkowych 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.
6.
7.
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.
Warunki
10. Warunki dotyczą Usług Podatkowych Pomoc Holandia w Tilburgu oraz Zeist.
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.
13. Pomoc Holandia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje jej usług podatkowych
w najszerszym znaczeniu tego słowa.
14. Usługi podatkowe to: składanie deklaracji podatkowych, wnioski podatkowe, odroczenia
podatkowe, odwołania podatkowe.
15. Usługi podatkowe Pomoc Holandia nie dotyczą zapytań o postępy procedur, status procedur,
wynik / wynik usługi oraz inne informacje pochodzące od organów podatkowych.
16. 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.
22.
23. Usługi podatkowe podlegają prawu holenderskiemu.
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