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Architectenhonoarium,

Amsterdam,
Betreft;

Onderwerp;

Geachte mr. Klein,

Allereerst danken wij de heer Groenberg voor de opdracht. Met de heer R. Groenberg is overeengekomen
dat wij voor een bedrag van € 2500,- (excl. BTW) een ontwerp zullen maken. Hiervoor zullen wij een
plattegrond tekening en een 3D impressie leveren. In onze aanbieding is afgesproken dat 50% van het
bedrag vooruitbetaald wordt.

Wij verzoeken u hierbij onder vermelding van declaratie nummer 32008 het bedrag over te maken.
Zodra het bedrag ontvangen is, zullen wij overgaan tot aanvang van de werkzaamheden.
De werkzaamheden zullen worden verricht in samenwerking met architect Paul Amoksi zoals besproken.
Gedurende het proces zullen naar behoren diverse overleggen worden gepleegd met de opdrachtgever.
Eventuele extra werkzaamheden dan wel vervolg opdrachten kunnen worden uitgevoerd op basis van een
separate opdracht of op uurbasis.

Vertrouwende

u

een passende aanbieding te hebben gedaan, verblijven wij,

Met vriendelijke groet
Architektenburo L.Lafour & R. Wijk

BV

I.Liem
directeur

Wij verzoeken u vriendelijk bovenvermeld bedrag aan ons over te maken op ABN-AMRO bankrekening 54.88.37.643
t.n.v. Architektenburo L.Lafour en R. Wijk B.V te Amsterdam onder vermelding van het declaratienummer.
KvK-nummer: 33212381
Btw-nummer: NL 0066.90.221.B.01
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de heer R. Groenberg
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32008
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WTI

Geachte mr. Klein,

Hierbij declareren wij 50% van het totaal bedrag van € 2500,- (excl. BTW) voor het maken van een
plattegrond tekening en een 3D impressie conform ons brief d.d. 21 maart 2012.
50% van totaalopdracht

BTW 19%

€
€

1.250,00
237,50
+

Totaal

----€

1487,50

Wij verzoeken u vriendelijk bovenvermeld bedrag binnen 14 dagen aan ons over te maken op ABN-AMRO
bankrekening 54.88.37.643 t.n.v. Architektenburo L.Lafour en R. Wijk B.V te Amsterdam onder vermelding van het
declaratienummer.
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Btw-nummer: NL 0066.90.221.B.01
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