
Inschrijvingsbiljet

Hierna te noemen inschrijvers

nr. handelsregister

verklaren zich door ondertekening  
dezes bereid de opdracht voor:

uit te voeren voor een bedrag,  
de omzetbelasting daarin niet  
inbegrepen, van

Het ter zake van de omzetbelasting 
verschuldigde bedrag bedraagt:

Gedaan op

Te

De inschrijver

Inschrijver A

|

|

Inschrijver B

|

|

Inschrijver C

|

|

|

>  Aanduiding van de opdracht volgens de aanbestedingsstukken
 
|

>  Aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft

Euro (bedrag in cijfers)

|
Euro (bedrag in letters)

|
Euro (bedrag in cijfers)

|
Euro (bedrag in letters)

|

Indien in de aanbestedingsstukken is bepaald dat bij de inschrijving verrekenprijzen moeten worden opgegeven: de door 
de inschrijvers op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de 
hierbijgaande ondertekende staat.

De inschrijvers verklaren deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsstukken. 
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven 
onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure  
en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

Inschrijver A

Dag Maand Jaar

Plaats

|

Handtekening

 

Naam

|
Functie

|

Inschrijver B

Dag Maand Jaar

Plaats

|

Handtekening

 

Naam

|
Functie

|

Inschrijver C

Dag Maand Jaar

Plaats

|

Handtekening

 

Naam

|
Functie

|
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