Bepalingen opdrachtovereenkomst
De hieronder beschreven bepalingen horen onverbrekelijk bij de opdrachtovereenkomst van
Wittetabelverloningen.nl. De Opdrachtgever, de Uitvoerende en de Inhoudingsplichtige hebben daarin verklaard de
afspraken in de overeenkomst te zijn overeengekomen volgens de hieronder beschreven standaardbepalingen.
De bepalingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de vakbonden NTB en FNV-Kiem.

Artikel 1 - Administratiekosten
De aan Wittetabelverloningen.nl verschuldigde administratiekosten worden betaald
door de Opdrachtgever of de Uitvoerende. Dit dient op de opdrachtovereenkomst te
zijn aangegeven.

Artikel 1 >>
De tarieven van de
administratiekosten vindt u
op onze website
www.wittetabelverloningen.nl

Artikel 2 - Inhoudingsplicht/inhouding
1. Wittetabelverloningen.nl draagt in het geval van opting-in de in te houden
loonheffingen af aan de desbetreffende Ontvanger der Directe Belastingen. In het
geval van bruto-uitbetaling wordt geen loonbelasting ingehouden, waardoor de
uitvoerende zelf de af te dragen inkomstenbelasting zal moeten reserveren.
2. De Uitvoerende ontvangt na de verloning een specificatie van
Wittetabelverloningen.nl en in de eerste week van februari van ieder jaar een
jaaropgave.

Artikel 3 - Facturering/betaling door opdrachtgever
De Opdrachtgever ontvangt van Wittetabelverloningen.nl een factuur conform de
bedragen zoals vermeld in de opdrachtovereenkomst. De Opdrachtgever dient
het factuurbedrag uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum betaalbaar te stellen op
de bankrekening van Wittetabelverloningen.nl welke op de factuur staat vermeld.
Bij niet tijdige betaling wordt een krediettoeslag in rekening gebracht die
overeenkomt met de wettelijk vastgestelde boeterente.
Indien op de overeenkomst een afwijkende krediettermijn is aangegeven dan zal
deze worden gehanteerd. De krediettermijn mag maximaal 90 dagen
bedragen.

Artikel 4 - Betaling aan uitvoerende en recht te verrekenen
1.Wittetabelverloningen.nl zal de netto uitbetaling zo spoedig mogelijk na ontvangst
van het factuurbedrag, maar uiterlijk zeven werkdagen daarna, betalen op de door
de Uitvoerende aangegeven rekening.
2. Geen betaling zal plaatsvinden zo lang de Uitvoerende nog niet alle daarvoor
noodzakelijke gegevens aan Wittetabelverloningen.nl heeft verstrekt.
3. Wittetabelverloningen.nl is gerechtigd al hetgeen haar op basis van deze
overeenkomst toekomt zoals opgenomen in artikel 1, 2 ,en 3 van deze
overeenkomst, te verrekenen met de betaling welke zij ontvangt van de
Opdrachtgever.

Wittetabelverloningen.nl
Achterstraat 11
4101 BB Culemborg
t: 0345 - 524 404

Artikel 5 - Slotbepalingen

f: 0345 - 510 980
Elke wijziging of aanvulling van de overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor
zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen. Alle geschillen die uit
hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke
andere rechter naar Nederlands recht worden beslecht door de bevoegde rechter
te Utrecht.

e: info@verloningen.nl
i: www.verloningen.nl
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