
 

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIEEL TOTAAL PAKKET 
 
Artikel 1. 
 
Het Financieel Totaal Pakket omvat de navolgende modulaire dienstenpakketten: 
 

� Fiscaal Totaal Pakket (FTP) ® 

� Administratie Totaal Pakket (ATP) ® 

� Verzekerings Totaal Pakket (VTP) ® 

� Juridisch Totaal Pakket (JTP) ® 
 
Het Financieel Totaal Pakket regelt de rekening-courantovereenkomst tussen Rofina NV en deelnemer. Onder deelnemer wordt verstaan de 
natuurlijke persoon die zich verbindt tot deelname aan een of meerdere van bovenstaande dienstenpakketten. Door deelname aan het Financieel 
Totaal Pakket kan deelnemer zijn betalingen voor de dienstenpakketten verrichten via deze rekening-courant. 
 
De rekening-courantovereenkomst wordt telkens voor 1 jaar aangegaan, welk jaar gelijk loopt met het kalenderjaar. Er wordt een renteopslag 
berekend, welke vooraf is overeengekomen. Voor de bijdrage voor het Financieel Service Pakket en het Administratie Totaal Pakket is geen 
opslag verschuldigd. Bovendien geldt dat van elke boeking in rekening-courant een overzicht aan deelnemer wordt verstrekt. Na afloop van het 
jaar wordt de rekening-courantovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging door deelnemer of 
Rofina voor aanvang van het kalenderjaar. 
 
Artikel 2. 
 
Per maand bij vooruitbetaling dient minimaal een bedrag te worden betaald ter grootte van het totaal openstaande bedrag gedeeld door het 
resterend aantal maanden in het betreffende jaar. Deelnemer dient er voor zorg te dragen dat op de door hem opgegeven bankrekening steeds 
voldoende saldo aanwezig is om het maandbedrag automatisch te kunnen laten afschrijven. 
 
Artikel 3. 
 
Deelnemer dient onverwijld elke adreswijziging schriftelijk aan Rofina mede te delen. Bij niet of niet tijdig betalen volgt ingebrekestelling aan het 
laatst bekende adres, waarna direct het gehele openstaande saldo, verhoogd met de verschuldigde renteopslag hierover, opeisbaar is. 
Deelnemer erkent dat een aangetekende ingebrekestelling aan het laatstbekende adres als stuiting geldt en dat alsdan geen beroep op verjaring 
kan worden gedaan. 
 
De gevolgen van niet of niet tijdig betalen zijn volledig voor rekening van deelnemer, onverminderd de verplichting van deelnemer het restant van 
alle openstaande bedragen ineens te voldoen. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten ter incasso van de vordering zijn voor rekening 
van deelnemer. Ter zake van openstaande verzekeringspremies (VTP en/of JTP) volgt bovendien melding aan de betreffende verzekeraar(s). Dit 
kan leiden tot opschorting van de dekking. 
 
Artikel 4. 
 
Het Fiscaal Totaal Pakket (FTP) ® omvat een aantal diensten waarop deelnemer recht heeft op basis van een overeenkomst met Adviesburo 
Robbe BV (hierna te noemen: “Robbe”). 
 
De deelname loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december. Bij deelname na 1 januari van een kalenderjaar wordt deelnemer geacht met 
terugwerkende kracht deel te nemen vanaf 1 januari van datzelfde jaar. 
 
Het Fiscaal Totaal Pakket omvat de navolgende diensten: 
 

� Verzorging van: 
- Aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen; 
- T-biljetten voor de inwonende kinderen van deelnemer; 

� Fiscale bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot bovenstaande aangiften en aanslagen; 

� Verzoek/wijziging voorlopige teruggave inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen; 

� Overige fiscale adviezen en aanvullend opgedragen werkzaamheden. 
 
Het Fiscaal Totaal Pakket geldt zowel voor deelnemer als voor zijn of haar fiscale partner. 
 
Deelnemer is gehouden alle benodigde gegevens en bescheiden tijdig aan Robbe te overleggen. 
 
Robbe bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Robbe is, behoudens wettelijke eisen tot openbaarmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 
 
De aansprakelijkheid van Robbe voortvloeiende uit de werkzaamheden is gemaximeerd tot het notabedrag van het betreffende kalenderjaar. 
Indien Robbe haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet 
toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Robbe alsnog de overeengekomen werkzaamheden kan 
uitvoeren. Voor hieruit voortvloeiende schade is Robbe nimmer aansprakelijk. 
 
De deelname aan het Fiscaal Totaal Pakket wordt automatisch met een jaar verlengd, behoudens schriftelijke opzegging door deelnemer voor 
het einde van het kalenderjaar. 
 
Het uurtarief van de betreffende adviseur(s) en de kantoorkosten worden bij aanvang van deelname en vervolgens bij iedere verlenging door 
Robbe vastgesteld. Op basis van een inschatting van de gedurende het kalenderjaar benodigde adviestijd, administratieve werkzaamheden, 
voorbereiding, controles en nazorg, alsmede een bedrag voor kantoorkosten, worden één of meerdere voorschotnota’s in rekening gebracht. 
 
Bij overschrijding van de begrote adviestijd en kosten brengt Robbe de overschrijding op basis van nacalculatie in rekening aan de deelnemer. 
 



 

 
 
De dienstverlening ten aanzien van deze deelname betreft de nog in te dienen aangiften van het voorafgaande kalenderjaar. Reeds lopende 
procedures (o.a. bezwaar en beroep) en aangiften uit eerdere jaren dienen bij aanvang van deelname te worden gemeld, waarna ter beoordeling 
van Robbe een extra voorschotbedrag wordt vastgesteld. 
 
Wordt het uurtarief van de betreffende adviseur(s) in enig jaar met meer dan 10% verhoogd, dan kan schriftelijke opzegging plaatsvinden tot 
1 maart, mits de belastingaangifte nog niet is ingediend. 
 
Bij deelname aan het Fiscaal Totaal Pakket wordt een jaarlijks door Robbe vast te stellen korting op het tarief verleend indien het via 
drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. onder te brengen pakket levensverzekeringen, pensioenen, lijfrenten, schadeverzekeringen en/of 
hypotheken voor Robbe leidt tot een kostenbesparing op de werkzaamheden ten behoeve van de aangifte. 
 
Artikel 5. 
 
Het Administratie Totaal Pakket (ATP) ® omvat een aantal diensten waarop deelnemer recht heeft op basis van een overeenkomst met Robbe. 
 
De deelname loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december. 
  
Het Administratie Totaal Pakket kan de navolgende diensten omvatten: 
 

� Verzorging van: 
- Boekhoudkundige werkzaamheden; 
- BTW-aangiften, loonstroken en aangiften loonheffingen; 
- Aangifte vennootschapsbelasting en publicatiestukken Kamer van Koophandel; 

� Fiscale bezwaarprocedures met betrekking tot bovenstaande aangiften en aanslagen; 

� Samenstellen van de jaarrekening of het opstellen van een jaarverslag. 
 
De werkzaamheden die voor deelnemer worden uitgevoerd en worden ondergebracht in het Administratie Totaal Pakket zijn nader omschreven in 
de offerte die aan deelnemer is uitgebracht. 
 
Deelnemer is gehouden alle benodigde gegevens en bescheiden tijdig aan Robbe te overleggen. 
 
Robbe bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Robbe is, behoudens wettelijke eisen tot openbaarmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 
 
De aansprakelijkheid van Robbe voortvloeiende uit de werkzaamheden is gemaximeerd tot het notabedrag van het betreffende kalenderjaar. 
Indien Robbe haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet 
toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Robbe alsnog de overeengekomen werkzaamheden kan 
uitvoeren. Voor hieruit voortvloeiende schade is Robbe nimmer aansprakelijk. 
 
De deelname aan het Administratie Totaal Pakket wordt automatisch met een jaar verlengd, behoudens schriftelijke opzegging door deelnemer 
voor het einde van het kalenderjaar. 
 
Het uurtarief van de betreffende adviseur(s) en de kantoorkosten worden bij aanvang van deelname en vervolgens bij iedere verlenging door 
Robbe vastgesteld. Op basis van een inschatting van de gedurende het kalenderjaar benodigde adviestijd, administratieve werkzaamheden, 
voorbereiding, controles en nazorg, alsmede een bedrag voor kantoorkosten, worden één of meerdere voorschotnota’s in rekening gebracht. 
 
Bij overschrijding van de begrote adviestijd en kosten brengt Robbe de overschrijding op basis van nacalculatie in rekening aan de deelnemer. 
 
De dienstverlening ten aanzien van deze deelname voor BV’s betreft de nog in te dienen aangiften vennootschapsbelasting van het 
voorafgaande kalenderjaar. Reeds lopende procedures (o.a. bezwaar en beroep) en aangiften uit eerdere jaren dienen bij aanvang van 
deelname te worden gemeld, waarna ter beoordeling van Robbe een extra voorschotbedrag wordt vastgesteld. 
 
Artikel 6. 
 
Het Verzekerings Totaal Pakket (VTP) ® omvat alle diensten van drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. in haar hoedanigheid van (gevolmachtigd) 
assurantie-intermediair. Dit dienstenpakket omvat het beheer van verzekeringspolissen van deelnemer. Drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. 
garandeert jegens deelnemer de tijdige betaling van de verschuldigde verzekeringspremies. 
 
Artikel 7. 
 
Het Juridisch Totaal Pakket (JTP) ® is een rechtsbijstandverzekering welke wordt ondergebracht bij ARAG Rechtsbijstand in de volmacht van 
Robbe Assuradeuren B.V. 
 
Uitsluitend van toepassing zijn de voorwaarden van deze rechtsbijstandverzekering. 
 
Artikel 8. 
 
Bezwaren tegen boekingen in het kader van het Financieel Totaal Pakket en/of bezwaren tegen verzekeringsnota’s dienen uiterlijk 14 dagen na 
boekingsdatum van de betreffende nota’s schriftelijk aan Rofina en/of drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. gemeld te zijn. Voor boekingen in de 
loop van het jaar wordt tot het eind van het jaar de voor dat jaar geldende renteopslag berekend. 
 
Artikel 9. 
 
Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en Adviesburo Robbe BV, drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. en/of Rofina NV, waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 


