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Bijlage opdrachtbeschrijving zoals bedoeld in punt 5 modelovereenkomst 
Dakdekkers. Beoordeling belastingdienst 90520171494310 d.d. 8 februari 2017 

 
Naam bedrijf:…………….. 
Adres bedrijf:………………. 
PC/Woonplaats:……………… 
KVK - nr: 
BTW-nr: 

 
Hierna ook te noemen “Opdrachtgever” 

 
Heeft een overeenkomst van aanneming van werk afgesloten met: 

 
Naam bedrijf:…………….. 
Adres bedrijf:………………. 
PC/Woonplaats:……………… 
KVK - nr: 
BTW-nr: 

 

Hierna ook te noemen “Opdrachtnemer” 
 
Het werk. 
De Opdrachtnemer brengt het volgende werk tot stand: (afgebakende eenheid). 

Omschrijving van het werk: 

- geef een zo volledig mogelijke beschrijving van het tot stand te brengen werk van 
stoffelijke aard 

- …………………… 
 
Locatie 

 
Plaats waar het werk wordt verricht……….. 

 
 
Aanvang 

 
De werkzaamheden beginnen op …………………. 

 
Oplevering 
Met betrekking tot het tijdstip van oplevering geldt het volgende: 
Het werk dient te zijn opgeleverd* 
0 uiterlijk op ............................................................ 
0 binnen ....... werkbare werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip van aanvang van het 

werk 
 
* slechts één mogelijkheid aankruisen voor zover van toepassing 

 
Prijs* 

 
0 De aannemingssom van het aan de Opdrachtnemer opgedragen werk beloopt 

/ .................................. 
(zegge: ...........................................................................Euro), 
exclusief BTW. 

 
0 Afrekening van het aan de Opdrachtnemer opgedragen werk vindt plaats tegen de 

volgende prijzen** 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
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* slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen 
** prijzen per eenheid (bijv. per m, m5, per 1000, per uur e.d.) vermelden, exclusief 
BTW 

 
 
Betalingsregeling 
De betaling zal geschieden …..( max 30) dagen na ontvangst factuur. Deze factuur dient in 
tweevoud opgestuurd te worden.. 

 
BTW - Verleggingsregeling 

 
Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de BTW van toepassing. 

Aldus overeengekomen, 

 

 
Plaats, datum, 

 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: Opdrachtnemer 
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