MODULE AUDIT
1.

ALGEMEEN

1.1

Deze module is van toepassing, wanneer wij dat met u hebben afgesproken. Wij
bevestigen dat in de opdrachtbevestiging.
De voorwaarden in deze module gelden samen met het bepaalde in de algemene
voorwaarden en maken daarvan onlosmakelijk deel uit.

1.2
2.

WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?

2.1
2.2

Wij voeren audits uit op het gebied van naleving van de Wet op het financieel
toezicht of een andere in de opdrachtbevestiging gespecificeerde grondslag.
Onze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het verzamelen van informatie, het
toetsen van de juistheid van deze informatie, het vellen van een oordeel en het
vertalen van ons onderzoek en ons oordeel naar een rapport.

3.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

3.1

Wij verwachten van u dat u ons inzage geeft in alle stukken die wij nodig hebben
voor het uitvoeren van de audit. Verder moet u ons alle informatie geven
(mondeling en schriftelijk) waar wij om vragen.

4.

GEHEIMHOUDING

4.1

In de algemene voorwaarden hebben wij met u afgesproke n hoe wij omgaan met de
gegevens die wij van u hebben ontvangen. In het kader van deze specifieke diensten
bestaan daarop aanvullingen.
Wij verstrekken rapporten die wij naar aanleiding van uitgevoerde audits opstellen
alleen aan u en, indien dit een andere partij is, de geauditeerde. Wij verstrekken
rapporten nooit aan andere partijen. Tenzij u ons daarvoor schriftelijk toestemming
geeft.
Wij mogen rapporten ook gebruiken voor statistisch of vergelijkend onderzoek.
Maar wij gebruiken de rapporten alleen geanonimiseerd. Dus in een zodanige vorm,
dat de daarin opgenomen gegevens niet op u terug te voeren zijn.
U mag het rapport uitsluitend verstrekken aan aanbieders, waarmee u samenwerkt
of wil gaan samenwerken en aan toezichthouders. Verdere ver spreiding van de
rapporten die wij naar aanleiding van uitgevoerde audits opstellen is niet toegestaan
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4.2

4.3
4.4

5.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

5.1

Wij voeren de opdracht alleen ten behoeve van u uit. Derden, zoals uw klanten,
kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
U vrijwaart ons voor alle aanspraken die door derden tegen ons worden ingesteld
die (direct of indirect) te maken hebben met de door ons uitgevoerde audit.

5.2
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