
Bijlage 2 Inschrijfstaat

Uurtarieven

Tarief per uur* (exclusief 

BTW)

P1 Interim controle en jaarrekening

Aanbieding tarieven en prijs gemeente Bergen op Zoom

Tarief per uur* (exclusief 

BTW)

Uren gemeente Bergen 

op Zoom

Totaalbedrag (vaste 

prijs, exclusief BTW)

-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 

-€                                 

* Het is niet toegestaan voorwaarden te verbinden aan de tarieven die u aanbiedt. De tarieven en bedragen blijven 

   ongewijzigd gedurende de gehele contractperiode. De tarieven die u kunt offreren voor eventueel meerwerk bij 

een interim controle en/of jaarrekening zijn de tarieven zoals opgegeven bij "uurtarieven" bovenaan deze sheet. 

Andere tarieven zijn niet toegestaan. 

Uurtarief partner / eindverantwoordelijke

Accountantscontrole gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrechte en Steenbergen.

Interim controle + jaarrekening

Uurtarief partner / eindverantwoordelijke

Uurtarief manager

Uurtarief controleleider

- U dient alle lichtblauwe cellen in te vullen -

Vaste prijs per jaar (exclusief BTW)  

Uurtarief manager

Uurtarief controleleider

Uurtarief assistent

Uurtarief ICT-auditor

Uurtarief assistent

Uurtarief ICT-auditor



Aanbieding tarieven en prijs gemeente Woensdrecht

Tarief per uur* (exclusief 

BTW)

Uren gemeente 

Woensdrecht

Totaalbedrag (vaste 

prijs, exclusief BTW)

-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 

-€                                 

* Het is niet toegestaan voorwaarden te verbinden aan de tarieven die u aanbiedt. De tarieven en bedragen blijven 

   ongewijzigd gedurende de gehele contractperiode. De tarieven die u kunt offreren voor eventueel meerwerk bij 

een interim controle en/of jaarrekening zijn de tarieven zoals opgegeven bij "uurtarieven" bovenaan deze sheet. 

Andere tarieven zijn niet toegestaan. 

Uurtarief assistent

Uurtarief ICT-auditor

Vaste prijs per jaar (exclusief BTW) 

Interim controle + jaarrekening

Uurtarief partner / eindverantwoordelijke

Uurtarief manager

Uurtarief controleleider



Aanbieding tarieven en prijs gemeente Steenbergen

Tarief per uur* (exclusief 

BTW)

Uren gemeente 

Steenbergen

Totaalbedrag (vaste 

prijs, exclusief BTW)

-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 

-€                                 

* Het is niet toegestaan voorwaarden te verbinden aan de tarieven die u aanbiedt. De tarieven en bedragen blijven 

   ongewijzigd gedurende de gehele contractperiode. De tarieven die u kunt offreren voor eventueel meerwerk bij 

een interim controle en/of jaarrekening zijn de tarieven zoals opgegeven bij "uurtarieven" bovenaan deze sheet. 

Andere tarieven zijn niet toegestaan. 

Aanbieding tarieven en prijs ISD Brabantse Wal

Tarief per uur* (exclusief 

BTW)

Uren ISD Brabantse Wal Totaalbedrag (vaste 

prijs, exclusief BTW)

-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 
-€                                 -€                                 

-€                                 

* Het is niet toegestaan voorwaarden te verbinden aan de tarieven die u aanbiedt. De tarieven en bedragen blijven 

   ongewijzigd gedurende de gehele contractperiode. De tarieven die u kunt offreren voor eventueel meerwerk bij 

een interim controle en/of jaarrekening zijn de tarieven zoals opgegeven bij "uurtarieven" bovenaan deze sheet. 

Andere tarieven zijn niet toegestaan. 

Totaal bedrag gemeenten

-€                                 

Uurtarief ICT-auditor

Vaste prijs per jaar (exclusief BTW) 

Interim controle + jaarrekening

Uurtarief partner / eindverantwoordelijke

Uurtarief manager

Uurtarief controleleider

Uurtarief assistent

Uurtarief ICT-auditor

Vaste prijs per jaar (exclusief BTW) 

Uurtarief controleleider

Interim controle + jaarrekening

Uurtarief partner / eindverantwoordelijke

Uurtarief manager

Vaste prijs per jaar (exclusief BTW) :

Uurtarief assistent



-€                                 

P2. Uurtarieven

Tarief per uur* (exclusief 

BTW)

Fictieve uren Totaalbedrag (vaste 

prijs, exclusief BTW)

-€                                 2 -€                                 
-€                                 5 -€                                 
-€                                 10 -€                                 
-€                                 25 -€                                 
-€                                 2 -€                                 

-€                                 
Plafondbedrag 6.150,00€                         

Resultaat (totaalbedrag - plafondbedrag) -€                                 
Factor 70,00€                              

Verminderingswaarde (resultaat * factor) -€                                 

Subtotaal prijs

-€                                 
-€                                 
-€                                 

Inschrijver verklaart hiermee dat hij dit inschrijfbiljet naar behoren heeft ingevuld :

     

     

     

Naam

Functie

Fictieve opdracht

Uurtarief partner / eindverantwoordelijke

Uurtarief manager

Uurtarief controleleider

Uurtarief assistent

Uurtarief ICT-auditor

Totaalbedrag o.b.v. uurtarieven op afroep (exclusief BTW)  

SUBTOTAAL Prijs

Verminderingswaarde (P2)

     

     

Handtekening

Plaats en datum

Vaste prijs per jaar vermenigvuldigd met 4:

Onderneming

Vaste prijs per jaar vermenigvuldigd met 4 (P1):




