OVEREENKOMST

VAN OPDRACHT

AAN

JONGACCOUNT

DDT. 01-01-2000

Blad

1

PARTIJEN:
1. Opdrachtnemer: de heer H. de Jong, h.o.d.n. H. de Jong Administraties en JongAccount.nl,
wonende en zaakdoende te (1703 PT) Heerhugowaard, aan de Pelmolen 23, hierna te noemen
“JongAccount”.
2. Opdrachtgever: (naam opdrachtgever), gevestigd te (postcode + plaats) of wonende en
zaakdoende te (postcode + plaats), aan de (adres), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(naam contactpersoon), hierna te noemen “opdrachtgever”.
NEMEN IN AANMERKING DAT:
- JongAccount zich bezig houdt met het verlenen van diensten op het gebied van o.a.
administratie, boekhouding, jaarstukken, belastingaangifte, fiscale procedures, fiscaal en financieel
advies en controle;
- Opdrachtgever behoefte heeft aan voornoemde dienstverlening;
- Opdrachtgever een opdracht wil verstrekken aan JongAccount, welke opdracht JongAccount
wenst te aanvaarden;
- Partijen hierover afspraken met elkaar hebben gemaakt, welke zij willen vastleggen in deze
overeenkomst.
EN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1. Opdrachtgever verstrekt hierbij de opdracht aan JongAccount tot het verrichten van de
werkzaamheden zoals genoemd in bijlage 1 bij deze overeenkomst, welke opdracht hierbij
door JongAccount wordt aanvaard. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid
van zijn opdracht en vrijwaart JongAccount tegen claims van derden, die voortvloeien uit
het uitvoeren van de opdracht.
2. Het tarief dat JongAccount aan opdrachtgever in rekening brengt voor het verrichten van
de werkzaamheden bedraagt € 50,00 per uur, exclusief BTW en reiskosten en andere
directe dan wel indirecte kosten. Het tarief is exclusief bijkomende kosten van bijvoorbeeld
ingeschakelde derden, welke tevens aan opdrachtgever worden doorbelast. Indien er een
vaste prijs voor de werkzaamheden van JongAccount wordt gehanteerd dan wordt deze
vastgelegd in de bijlage bij deze overeenkomst.
3. Facturen van JongAccount als ook facturen van door JongAccount ingeschakelde derden
dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
4. JongAccount spant zich in om de werkzaamheden naar beste vermogen en als een
zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van
de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
6. Op deze overeenkomst zijn enkel de algemene voorwaarden van JongAccount van
toepassing, welke bij deze overeenkomst aan opdrachtgever ter hand worden gesteld (zie
achterzijde).
7. In de bijlage worden onze werkzaamheden nader omschreven.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te (plaats invullen) op (datum invullen)
Namens JongAccount:

Namens opdrachtgever:

De heer H. de Jong

De heer NAAM
PARTNER Mevrouw NAAM

