Opdrachtformulier
Opdrachtnummer:
Offertenummer:
Geplande datum aanvang:
Geplande datum oplevering:

Interieurbouwbedrijf

Opdrachtgever
Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Plaats:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

Telefoon:

E-mail:

E-mail:

Aard van de werkzaamheden

Zie bijlage nr.:

Prijsafspraken op basis van
EXCL. BTW

❏ Regie (aan werkzaamheden bestede uren)
op basis van uurtarief

€

op basis van uurtarief

€

€

Inschatting richtprijs

€

€

Aantal uren

€

€

Materiaalkosten

€

€

Overige kosten

€

€

Totale richtprijs

€

€

€

€

€

€

❏ Vaste prijs
Evt meer/minderwerk
op basis van uurtarief

Prijsafspraken over betalingen
INCL. BTW

€

❏ Richtprijs

Mobiel:

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Aanvang werk

❏

N.V.T.

%

Tijdstip betaling

/

/

Materiaalkosten €

Tijdstip betaling

/

/

Arbeidskosten

Tijdstip betaling

/

/

€

Eerste oplevering

%

Tijdstip betaling

/

/

Tweede oplevering

%

Tijdstip betaling

/

/

Derde oplevering

%

Tijdstip betaling

/

/

Betalingswijze
❏
❏
❏
❏

Contant
Per (mobiele) pinautomaat
Overschrijving per bank
Nader overeen te komen

Opmerkingen

Ondergetekende heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden Vakgroep Interieurbouw, welke een integraal onderdeel vormen van
deze opdracht, en verklaart zich met de inhoud hiervan akkoord. Ingeval van “verkoop op afstand”1 of “verkoop buiten de verkoopruimte”2 zie de
keerzijde van dit Opdrachtformulier.
Ingeval van aanneming van werk in opdracht van een opdrachtgever, niet zijnde een consument, verklaart opdrachtgever, dat hij zich ervan heeft
vergewist, dat de opdrachtnemer de opdracht aanvaart in het kader van de uitoefening van het interieurbouwbedrijf, onder meer blijkende uit: een
inschrijving in het handelsregister, een BTW-nummer, een bedrijfsbus, eigen gereedschap en materieel, eigen bedrijfskleding, e.d.

Opdrachtgever
Plaats
Handtekening
1
2

Interieurbouwbedrijf
Datum

Plaats

Datum

Handtekening

Hiervan is sprake als de overeenkomst tot stand komt via internet of telefoon zonder dat u de ondernemer ontmoet.
Hiervan is sprake als de overeenkomst wordt gemaakt en direct getekend buiten de verkoopruimte van de ondernemer, bijvoorbeeld bij u thuis.

Bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte
heeft u1 recht op een ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na
het sluiten ervan. U kunt daartoe binnen deze termijn gebruik maken van het
herroepingsformulier (zie onderstaand kader A).

Eerder starten met werkzaamheden
Ingeval u de ondernemer uitdrukkelijke vraagt eerder te beginnen met de
werkzaamheden of de noodzakelijke bestellingen te doen, kunt u door middel
van een handtekening in onderstaand kader B uitdrukkelijk afstand te doen van
de wettelijke bedenktijd.

Kader A met modelformulier voor herroeping

Herroeping opdracht
Aan:
Naam ondernemer:
Adres ondernemer:

Hierbij deel ik u mede dat onze overeenkomst betreffende de levering van de hierboven omschreven
dienst herroep.

Datum:

Handtekening

Naam consument:
Adres consument:

Kader B voor uitdrukkelijke instemming begin werkzaamheden en/of bestellen materialen of diensten van derden

Eerder beginnen en afzien van herroepingsrecht
Hierbij bevestig ik u akkoord te gaan met het aanvangen van de werkzaamheden en/of het bestellen van
materialen of diensten van derden ten behoeve van de door mij aan u opgedragen werkzaamheden. Voor
zover van toepassing doe ik hiermee afstand van de wettelijke bedenktijd.
Datum:

Handtekening

Naam consument:
Adres consument:

1

Voor zover u de opdracht niet verstrekt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

