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Betreft : Prijsofferte Dhoore-Accountant BV
_______________________________________________
Geachte,

Graag doen wij u een voorstel om een eventuele samenwerking in de toekomst te
bestendigen, hierbij bezorg ik u onze vrijblijvende offerte voor de administratieve en fiscale
opvolging van uw dossier.
Onze offerte is onderverdeeld in een vast maandelijks bedrag voor de courante begeleiding,
en een opgave van uurtarieven voor eventuele extra prestaties en/of opdrachten die u ons
zou toevertrouwen.
Samenvattend, en onlosmakelijk verbonden met de opdrachtenbrief kan u als volgt worden
aangeboden:
- Administratief nazicht boekhouding;
- Algemeen secretariaat;
- BTW aangiften;
- Fiscale aangiften;
- Opstellen jaarrekening en publicatie;
- Jaarbespreking op maat van de client;
- Persoonlijk contactpersoon binnen het kantoor voor het beantwoorden van al u vragen;
Onze eerste meeting heeft ons in staat gesteld een zeer goed beeld te krijgen van de
activiteiten dewelke we voor uw vennootschapsgroep zouden moeten verrichten. Dat maakt
ook dat we in staat zijn een scherpe offerte voor u op te stellen.
Die activiteiten kunnen voor U worden verricht tegen een vast jaarbedrag van:
- 0,00 EUR excl. BTW **
** Volgens de volgende facturatie:
- Maandelijkse factuur ter waarde van 0,00 euro excl. BTW (12x)

Volgende prestaties zijn nooit inbegrepen in het forfait:
-

Voorbereiding, bijstand en begeleiding bij fiscale en / of administratieve controles
Kosten publicaties in het Belgisch Staatsblad
De bij wet vastgelegde kosten van inschrijving / wijziging Kruispuntbank Belgische
Ondernemingen
Kosten jaarrekening
Alle registratierechten
Bijstand fusie, splitsing, overname, overdracht, waardering, financieringsaanvraag, ...

Die prestaties zullen u in voorkomend geval worden gefactureerd op uur basis en slechts nà
voorafgaande kennisgeving en akkoord, e.a. volgens een uurtarief ter waarde van 75,00 euro
excl. BTW.

(bedragen telkens exclusief BTW)
Mocht U nog toelichtingen wensen, hoor ik het graag.
Vertrouwend U hiermede alvast van dienst te zijn geweest, en graag bereid tot elke verdere
informatie en/of toelichting, teken ik inmiddels,
Met vriendelijke groet,
Nicola Dhoore
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Huidig schrijven is een samenvatting en maakt één en ondeelbaar deel uit met de
opdrachtbrief, te tekenen door de cliënt waarin de samenwerking en rechten en
verplichtingen van partijen op een gedetailleerde manier zijn omschreven. De opdrachtbrief
heeft voorrang op huidige samenvatting.

