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ij ervoor

orgen dat u de
contracten krijgt
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nderhoud
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Advieskosten
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Beide
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orden a art in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief

ndien de ver ekeringsaanvraag onderdeel is van een hy otheek bedragen de kosten

150,-

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht orden verschillen
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afs raken over de dienstverlening
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