
Gebruiksvoorwaarden E-mail 
 
Jongaccount.nl./ H. de Jong Administraties. 
Pelmolen 23. 
1703 PT Heerhugowaard. 
T. 0031 (0)072 5717267 T.0031 (0)6 40580189. 
E-Alg. info@jongaccount.nl E-IB inkomstenbelasting@jongaccount.nl   
Bedrijvendirect E. krt@jongaccount.nl Website: http:// www.jongaccount.nl 
 
Op alle elektronische berichten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 
 
Disclaimer 
De informatie per elektronische berichtgeving is persoonlijk bedoeld. Mocht u bemerken dat er onbedoeld 
informatie voor een ander bij u terecht is gekomen, vernietigt u dan deze informatie terstond en bericht ons dit. 
 
Jongaccount.nl./ H. de Jong Administraties.nl is een handelsnaam van H. de Jong Administraties te 
Heerhugowaard (KvK 37062669). Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Jongaccount.nl./ 
H. de Jong Administraties.nl van toepassing, welke u kunt vinden op onze website www.Jongaccount.nl./ Dit of 
ieder ander e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u 
terecht is gekomen, verzoeken wij u het e-mailbericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet 
onder derden te verspreiden. Wij verzoeken u ons tevens per e-mail te berichten over de ontvangst van het e-
mailbericht of telefonisch contact met ons te zoeken via het nummer 00 31 (0)72 5717267. Het e-mailbericht 
kan vertrouwelijke, door een beroepsgeheim beschermde, informatie bevatten. 
 
Jongaccount.nl./ H. de Jong Administraties.nl is a brand name used H. de Jong Administraties. in 
Heerhugowaard - Netherlands (Chamber of Commerce 37062669). Our firm uses general terms of business, 
published on our website www.Jongaccount.nl. This e-mail message is intended exclusively for the addressee. If 
the e-mail was sent to you by mistake, we request you to destroy the e-mail and to neither use the contents or 
disclose them in any manner to third parties. We also request you to inform us by (r)e-mail concerning the 
receipt of the e-mail message or contact us by telephone via 00 31 (0)72 5717267. The e-mail message may 
contain confidential information which may be protected by professional secrecy. 


