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Een ieder in dienst van (of werkend voor / namens) Coadit B.V., die om enige reden toegang 

heeft tot enige klantenomgeving, dient zich te houden aan onderstaande gedrags- en 

omgangsregels. Bovendien wordt iedere persoon geacht op de hoogte te zijn van de inhoud 

van de Algemene Voorwaarden van Coadit B.V zoals gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Arnhem.  

 

1. Er geldt strikte geheimhouding van alle informatie die, bedoeld of onbedoeld, in relatie 

tot Coadit B.V. is verkregen inclusief, maar niet beperkt tot, administraties van klanten. 

Deze geheimhouding is ondermeer vastgelegd in de Coadit B.V. arbeidsovereenkomst.  

2. Het is niemand toegestaan om diensten te bewijzen buiten Coadit B.V. om, dan wel op 

enigerlei wijze dienstbetrekking of adviseurschap aan te gaan in relatie tot klanten en/of 

producten van Coadit B.V.  

3. Het is niet toegestaan de klant te assisteren, dan wel van dienst te zijn, bij het opzetten 

of uitvoeren van fiscale en/of administratieve constructies die onder de Nederlandse wet 

niet zijn toegestaan. Bij een verzoek van de klant om dergelijke assistentie dient 

onmiddelijk de directie van Coadit B.V. in kennis te worden gesteld. Vanzelfsprekend 

staat het de klant vrij zelfstandig en voor eigen verantwoording ongeacht welke 

constructie op te zetten.  

4. Indien een klant heeft aangegeven dat Coadit B.V. op geen enkele wijze toegang tot, of 

inzicht in, de administratie mag hebben, dient dit op alle vlakken en met alle middelen 

eerbiedigt te worden. Nadrukkelijk geldt dat nooit aangelogd mag worden in 

administraties van klanten die daarvoor expliciet toestemming hebben onthouden.  

5. Het is niet toegestaan onnodig aan te loggen in administraties van klanten. Eventuele 

controle van een omgeving dient te geschieden in een separate testadministratie.  

6. Het is niet toegestaan gegevens uit administraties van klanten te interpreteren of om 

buiten de grenzen van een bepaald doel gegevens op te zoeken indien dit niet nodig is. 

7. Het is niet toegestaan om aan te loggen op enige klantomgeving in gezelschap van 

derden zonder voorafgaande toestemming van de betreffende klant. Tevens is het niet 

toegestaan informatie van klanten en/of administraties op enigerlei media (print, scherm 

etc.) aan te wenden anders dan voor de betreffende klant zelf.  

8. Het is niet toegestaan aan een klant telefonisch een toegangscode te verschaffen. Alleen 

de contactpersoon bij een klant kan schriftelijk (bijvoorbeeld per fax) een toegangscode 

laten resetten. Telefonisch dienen de opgegeven gegevens na ontvangst geverifieerd te 

worden op een reeds bij Coadit B.V. bekend telefoonnummer alvorens de actie uit te 

voeren.  

9. Voor alle uit te voeren werkzaamheden (administratieve boeking, wijzigen van 

instellingen, trainingsaanvraag etc.), die niet reeds vallen onder een contract of 

projectplan, dient een schriftelijke opdracht- / inzetbevestiging gezonden te worden 

door de klant.  

10. Voorkom het gebruik van namen van klanten naar derden en/of andere klanten, anders 

dan door de situatie te omschrijven. 


