Algemene opdracht (samenstellen en aangiften)
Datum

: 20 april 2020

Kenmerk

: 2020/01/…..

Onderwerp

: Opdrachtbevestiging boekjaar 2020

Geachte heer/mevrouw ……….., beste …..,

Wij hebben besproken welke diensten wij aan uw organisatie (…………) kunnen bieden en onder
welke voorwaarden. Zoals afgesproken ontvangt u ter beoordeling een opdrachtbevestiging in
tweevoud.
U heeft ons tot wederopzegging opdracht gegeven tot:


Het verzorgen van de administratie (gebruik makend van Basecone en Twinfield) van het boekjaar
2020;



het samenstellen van de jaarrekening met ingang van het boekjaar 2020:



het periodiek verzorgen van de aangiften omzetbelasting met ingang van het boekjaar 2020:



het opstellen van de aangiften inkomstenbelasting met ingang van het boekjaar 2020:

Wij behouden ons het recht voor meer werkzaamheden te verrichten dan vermeld in deze opdracht
indien deze werkzaamheden voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. U wordt
hiervan, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.
Wij baseren ons op de door u te verstrekken gegevens. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en
de volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie en het voeren van een adequate
administratie.
Honorarium
De overeengekomen werkzaamheden worden door ons verricht tegen een vaste kwartaal vergoeding
van in totaal € …….,- vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. De facturatie vindt
plaats in 4 gelijke kwartaal termijnen van € …..,- exclusief omzetbelasting.
Overige werkzaamheden
Werkzaamheden die niet binnen de opdracht zijn benoemd kunnen na voorafgaand overleg worden
uitgevoerd tegen een nog nader overeen te komen vergoeding.

De Cijferboetiek | Lambertus Hortensiuslaan 17 | 1412 GV Naarden

1

Evaluatie
De samenwerking en de voorwaarden worden jaarlijks geëvalueerd. Wij kunnen dan over en weer
aangeven of de samenwerking voldoet aan uw en onze verwachtingen en welke aanpassingen
gewenst zijn. Op grond van de evaluatie kunnen ook de vergoedingsafspraken worden herzien.
Geldigheidsduur
Deze opdracht blijft van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een
andersoortige opdracht.
Akkoordverklaring
U ontvangt deze brief in tweevoud. Als u van mening bent dat deze brief een adequate weergave is
van onze afspraken en u kunt zich vinden in de voorwaarden van de overeenkomst, dan verzoeken wij
u dat door ondertekening en retournering van één exemplaar van deze brief aan ons te bevestigen.

Wij danken u voor de opdracht en het in ons gestelde vertrouwen. Mocht u nog vragen hebben, dan
vernemen wij die graag.
Met vriendelijke groet,

De Cijferboetiek

NKB Advies & Interim

P.A. Posthumus

N. Koppenol

Peter Posthumus

Nico Koppenol

Voor akkoord,
Naam client
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