Algeemen Bepalingen van MVG
Corporation Marek
Vastgoed Groep
_________________________________
MAREK VASTGOED VOF / MERKEN
INVESTERING VASTGOED BV / MARC

Reparatie EN ONDERHOUDSBEDRIJF
MONITORED OBJECT en op de
Opgenomen gesprekken op disc volgen
en bezoeken.
Informatieborden voor de ingang van de
Kantoorgebouwen.
Honderdland 213, 2676LV Maasdijk,
Oranje 30,
2676XP Maasdijk, Kirchstrasse6 49740
Haselünne
Algemene bepalingen volgens
Principes van het bedrijf, de 23-05-2016

nam ontslag in de raad van bestuur van
de onderneming
en dus in Nederland
Voldoen aan wetten.
Art.1
Algemene principes
Iedereen die hulp zoekt in het bedrijf
Zaken vraagt op de websites
gespecificeerd in de
Regelgeving vastgestelde beginselen
te voldoen en dus de kosten en
Zich bewust zijn van plichten in het
algemeen
Prijslijst duidelijk gedefinieerd of, in
voorkomend geval
Persoon of bedrijf individueel
niemand vraagt de bedragen
vragen na het plaatsen van de bestelling
waren opgelost. Het kantoor biedt er een

Beoordeling van een specifieke
behandeling
Indien niet, bevestigt de klant de
bestelling met
zijn eigen handtekening op de
voorbereide
Documenten / algemeen / /
Opdrachtbevestiging
Consument - Opdrachtnemer - aldus
bevestigd
elke klant of elk bedrijf dat
Documentwet voor de bescherming van
persoonsgegevens
Gegevens in overeenstemming met de
AVG per
handtekening Hand.
Elke klant die eigenaar is van het bedrijf
ZZP, VOF
of BV (of een natuurlijke persoon,
willen de rekeningen of anderen regelen

Heeft zaken die op het onze van
toepassing zijn
Services) of die het in opdracht heeft
gegeven en
een contract voor het beheer van de
administratie
en boekhouding en anderen
aanverwante zaken
Ondertekend, verborgen of u verbergt de
MVG-administratie echte gegevens,
levert verkeerd
Gegevens, documenten die niet moeten
worden gecontroleerd
of die nep of nep zijn of de
kan niet worden geverifieerd en leidt dus
tot
onduidelijke situaties voor de
belastingdienst of
andere staatsinstellingen ook

Instellingen werkzaam voor het
ministerie van Financiën
NL, DE en EN-winien weten dat de
Verantwoordelijkheid voor hun acties en
dus ook
de administratie MVG Marek Vastgoed
Investment
BV, Marek Vastgoed VOF, LVB, MVIG
BV, en
andere bedrijven verbonden aan het
bedrijf
Mei en mei helpen ook bij het
bovenstaande
bovengenoemde rechtszaken en het zal
dan met geld komen
strafbaar voor een schadevergoeding van
10.000.w, indien contractuele regelingen
tussen het bedrijf en andere MVIG
en het bedrijf dat de straffen scheidt

Documenten die aandelen gebruiken,
worden mogelijk niet weergegeven voor
vervuld, samenwerking of opzettelijk
Handelt ten nadele van de samenleving
of
werd geautoriseerd door bedrijf With her
samen te werken.
Elk bedrijf dat bestelt via de MVIG
Corporation moet dit aanvragen in de
Wees duidelijk dat de uitvoering van
orders
op het hoogste niveau dat werd verstrekt
Service moet worden voltooid en
daarom begon het werk niet zonder
voltooiing
en kan worden achtergelaten vanwege
straffen
Bestellingen kunnen worden geplaatst,
dat kan
Plaats van bestelling niet zonder incasso

vertrekken
mogelijke schade
moet door de aannemer worden
verwijderd (zie
Algemene voorwaarden - opgenomen in
het contract - bestelling)
Bedrijf dat bij de MVIG Marek bestelt
Vastgoed Invest Group BV / MVI Marek
Vastgoed
Investment BV / MV Marek Vastgoed
VOF / / LVB /
of anderen met het bedrijf
wordt ontvangen door een
medewerkende onderneming
toegewijd aan een
samenwerkingsovereenkomst /
Administratie-Boekhouding / Contracten
/ Contracten
om orders / en diversen te ondertekenen
volgens AGB ... MVG ...

1.1
Iedereen die het kantoor bezoekt
Contract moet eerst telefonisch een
afspraak maken
en lees dan de regels, verzend
U informatie en een beschrijving van
Vragen over e-mail bezoeken: info @
marekvastgoed.nl / dominik @
marekvastgoed.nl /
joanna @ marekvastgoed. nl / justyna @
marekvastgoed.nl / info @
marcoreparatie.nl /
anna@marekvastgoed.nl/stuur de
vereiste documenten, in voorkomend
geval, in
welk geval u ook wordt gevraagd, en
breng
een document dat uw identiteit bevestigt
Documenten zoals in de emailcorrespondentie

De e-mailcorrespondentie is ook de
Basis voor de lasten in verband met de
Samenwerking is verbonden zolang ze
zijn
treedt op, omdat ze meestal werken met
de
Geval van de betrokken persoon.
1.2
Kennis nemen van de regels en
voorschriften
het bedrijf / bedrijf loopt voorop
In ieder geval een procedure starten
waarin
wij zijn gespecialiseerd. De informatie
Samenwerking moet altijd met de
Administratieve kosten volgens de
algemene
Prijslijst verbonden
zijn,
in de

Omvang van de geleverde diensten en
de overige kosten worden individueel
bepaald
afhankelijk van de bestelling. Het bedrijf
/ bedrijf
draagt geen activiteiten of gratis advies
of een van de medewerkende bedrijven.
alleen
Voor informatie, de persoon die de eerste
is
Telefonisch contact is aanwezig, gratis
Informatie over de activiteiten van de
bedrijven
voorzien en dus herkennen welke
Er bestaan contactopties of één
Bezoek, vergadering of training
regelen wat moeten de personen aan de
Aankomst betaal het bedrag dat nodig is
voor de
Service / advies / entertainment of

Overige diensten op het gebied van
activiteiten
met de MVIG Marek Vastgoed InvestGroep BV samenwerkende bedrijven /
Marek Vastgoed Investment BV / Marek
Vastgoed
VOF / LVB en komt er aan? Diversen De
Bedrijf werkt samen met veel bedrijven
in verschillende sectoren. Als daarom
omhoog
Wens van een klant of een bedrijf
samenwerking wordt geïnitieerd en
Samenwerkende bedrijven om de
service in opdracht
nodig heeft, heeft het bedrijf het recht
om
Klanten extra factureren
Om loog / factuur / na te factureren
Prijslijst van medewerkende bedrijven of
na individuele bepaling, welke kosten in

het een of het ander,
de klant heeft dergelijke maatregelen
beslist, heeft geen claims en heeft de
verschuldigde bedrag volgens de
uitgegeven factuur
betalen. Het leren kennen van
Bedrijfsvoorschriften en de prijslijst voor
Services is de basis tijdens de
Klant voordat het contract wordt
ondertekend
Moet beslissen - bestellen, als hij dat is
Wil je samenwerken of van haar
ontslag. Geen ondertekening van de
bestelling
heeft niets begaan, dat is zonder de
Contract - we zijn niet verplicht om
het bedrijf. (Obdrachtbevestiging
Consument
/ Opdrachtnemer) - gewoon attent

Beslissingen moeten worden genomen
tijdens een bezoek
ontmoette de bedrijfstakken
zijn.
1.3
De afdeling Huisvesting werkt daarna
de algemene principes van MVI, MVIG
BV
en bemiddelingsovereenkomsten en in
overeenstemming met de
Nederlands recht
De beëindiging van het gesloten contract
kan alleen worden opgenomen in de
huurovereenkomst
Voorwaarden zijn gesteld en dus:
a) een schriftelijke communicatie met
een
Opzegtermijn en een examendatum
- De inspectie is altijd eerst en definitief
b) Niet-betaling van huur, huur van

Meubels en andere verplichtingen
kunnen een
automatische beëindiging
Volgens de huidige wet zou iedereen dat
moeten doen
Huurder wees ervan bewust dat de onze
Bedrijf actief in de vrije sector (vrije
sector)
is. Wij zijn er daarom geen
Woningcoöperatie, maar een makelaar.
Alle appartementen zijn gemeubileerd en
zijn eigendom
van het bedrijf. Het uitlenen van deze
apparaten is
betaalbaar en zichtbaar op het contract
voor de huurder
heeft de huurder zonder toestemming
van het bedrijf
geen recht, dit zonder schriftelijke
toestemming

het management van Marek Vastgoed
Investment BV verwijderen of
vernietigen.
1.3a
Het verwijderen, vernietigen van
Apparatuur of meubels die zichzelf zijn
eigendom van het bedrijf
financiële sancties op het gebied van
aankoop en
de rekeningen van de werknemers. Deze
zijn
Sancties van niet minder dan 3000 tot
5000
Euro (zonder de weg).
Wijzigingen in woongebouwen zonder
Overleg met het bedrijf of de
Eigenaar van het woongebouw boven de
De maatschappij is ten strengste
verboden en

zijn onderworpen aan financiële sancties
en daarom niet
minder dan 2500 euro (trouwens) volgens de
Specificatie van verliezen en schade.
1.3b
Huren / onderverhuren / uitvoeren
illegale activiteiten / illegale opslag
Stoffen / Gezocht / Uitlenen door
Gebouwen aan derden die geen contract
hebben
de huurder is niet toegestaan en
zal worden beboet en versneld
Contractbeëindiging van 3 dagen
gestraft.
1.3c
Elke verhuurder moet zich bewust zijn
dat ons bedrijf slechts een MANAGER is
(Bemiddelaar) is. U kunt niet
verantwoordelijk zijn

worden gemaakt voor zaken die
voortkomen uit
verhuur, onderhuur en anderen
Problemen met betrekking tot de
Eigenaren van de appartementen leiden
tot preventie
Jij ongeautoriseerde zaken, die ene
Bezoek het appartement gelijk (na
Kennisgeving van de huurder). Als de
huurder
is het daar niet mee eens, dit is de basis
voor de
Meld een overtreding en verberg
Zaken die daar niet mee in
overeenstemming zijn
Recht stand. Daarom bezit het bedrijf
Apparaten en meubels, dat is altijd het
onderwerp van
een afzonderlijke specificatie waarmee
de huurder

zijn eigen handtekening op deze
specificatie
bevestigd: Bel mensen van het bedrijf
voor een sollicitatiegesprek of een
Raadpleging of reparatie van schade of
andere gebreken - deze zijn altijd
afkomstig van de
Rijafstand van de bestuurder, overleg of
Reparaties door een medewerker of een
gehuurd bedrijf om te betalen.
KLACHTEN /. CONCLUSIE
kan per e-mail worden ingediend:
info@marekvastgoed.nl
Of tel. CORPORATION - TEL: +31 174
27 12
62
Artikel 2 Betaling en invorderingskosten
2.1 De klant moet altijd binnen drie
Een factuur na de factuurdatum
tentoonstelling.

2.2. Als de klant de rekening niet betaalt
Na verloop van tijd is hij wettelijk
aansprakelijk
Regelgeving moet de klant dan betalen
wettelijke rente (als hij een consument
is)
of van juridisch economisch belang
(als hij een bedrijf is) toegewijd aan de
volledige betaling verschuldigd.
2.3 De volledige vordering van de
opdrachtnemer op
de cliënt is onmiddellijk opeisbaar,
indien;
De klant overschrijdt de
betalingstermijn;
De klant is failliet of geschorst;
Klant (bedrijf) beëindigd of geliquideerd;
Klant (natuurlijke persoon) wordt
geleverd of
sterft.

2.4 Als de klant niet op tijd betaalt, doet
hij dat
onmiddellijk insolvent.
Hij betaalt vervolgens alles aan de
aannemer
Extra kosten voor de
Collection.
Bij één
Factuurbedrag tot 267 EUR deze kosten bedragen 40 EUR - in één
hoger factuurbedrag is de
maximale herstelkosten:
15% op de eerste 2500 euro
10% van het saldo tot 10.000 euro
5% van het saldo tot 200.000 euro
0,5% in de rest.
kantoor bezoeken
1 uur kantoorbezoek 60 Euro excl. Advies, informatie, - evaluatie per geval
en

Met die reservering, vanaf 60 euro excl.
Advies één
om een ander bedrag in rekening te
brengen
Beoordeling van documenten 30 euro
zonder
door de manier waarop
Eén-op-één-gesprekken over
verschillende onderwerpen 60
Euro plus (0,30 min.)
PRIVATE MENSEN EN FAMILIES
Aanvragers
voor APPARTEMENTEN
Appartement, studio, huis,
eenpersoonskamer,
Paarkamers, Bedrijfsruimten (winkel,
hal,
opbergdoos)
Iedereen die voor het bovenstaande is

Aanbieding is van toepassing, is
gebonden aan het volgende
Documenten indienen:
- Salarisses (salaris) van de laatste 3
maanden
- ID-scans
- Verwerkingskosten om de te
controleren
Huurcapaciteit 36,30 Euro incl
_________________________________
Sociale woningbouw en coöperatieve
woningbouw
-ID
- Betaal vanaf 3 maanden
Jaaroverzicht over het voorgaande jaar
- Beschrijving van het materiaal en de
woonsituatie
36,30 EUR administratiekosten voor de
document review

Uitnodiging voor het kantoor over de
aanvraag
- Beschrijving van de situatie
Eenmalige administratiekosten voor
indiening
van de aanvraag, registratie en minimaal
2 keer
wekelijkse reacties op aanbiedingen in
de
coöperatief systeem
--- 150 euro excl. Btw = 181,50 euro --AANVRAGEN VOOR
APPARTEMENTEN werknemers accommodatie
- KVK-scan
- Bedrijfseigenaar ID scan
- Werknemer ID scans
- Saldo voor het laatste kwartaal
- Administratiekosten 55,00 Euro incl.
Voor de

Controleer de huurcapaciteit
Minimale huurprijs per persoon 350
Euro incl
informatie:
in het geval van verhuur / onderverhuur /
huren
volgens de wet / patroondeur van Raad
voor
Onroerende Zaken (RON) van 30 juli
2003
vastgesteld /
1 - Elke verhuurder moet worden
betrokken bij de oprichting van de
eerste melding / ontvangst van een
woning of
deelnemen aan ander gebouw
2 personen die het contract huren /
Onderverhuring / verhuurbord zijn
toegewijd aan het gehuurde pand

goed te onderhouden en moet daarom
aan staan
De dag van levering bij de voorbereiding
van de levering
en acceptatierapport
3 - bij het verlaten van het pand /
Appartement / andere is de verhuurder
verplicht
MVI BV de schriftelijke communicatie
met
Bevestiging van ontvangst volgens het
getekende
Huurovereenkomst verzenden.
Na het testen van de afname van
Bedrijfsruimten worden een
acceptatielogboek
gemaakt door de handtekening van de
persoon
moet worden bevestigd. Na het vervullen
hiervan

Vereisten, het bedrijf stelt een deadline
vast
voor de berekening van het bedrijf
mogelijk geleden verliezen die
Afschrijving van apparatuur en
Meubels en vervolgens vergoed in
overeenstemming met de wet
Storting / borg!
AANVRAGEN VOOR LEASING
- KVK-scan
-ID
-BSN
- Bankrekening van het bedrijf
Eenmalige betaling van 250 EUR plus
btw
Contant voorschot bij de bank of in één
Niet-bancair systeem of autoleasing
Aanvrager van een lening in contanten:
- Salaris (salaris) vanaf 3 maanden

- ID-scan
EUR 150 plus btw
Aanvrager van een lening in contanten,
houder van
ZZP, VOF, BV:
- Saldo voor het laatste kwartaal van de
accountant
ondertekend
- jaarlijkse belastingaanslag voor de
vorig kalenderjaar
- ID-scan
-kvk
- Accountafdruk van de laatste 3
maanden
Bedrijf bovendien - protocollen van
Bestuursvergadering van 3 maanden,
investeringsprogramma
EUR 230 plus btw
Personen die autoleasing aanvragen:
- Salarissen (salaris) vanaf 3 maanden

- ID-scan
- Eenmalige betaling van 150 euro
zonder de weg
Indiening van documenten ter
beoordeling
Verwerkingskosten EUR 30,00 zonder
incidenteel
AANKOOP EN VERKOOP HIPOTEKI
Marek Vastgoed Investment BV - een
Samenwerkend bedrijf met hypotheken
handelt en huurt met het kooprecht,
DOCUMENTEN VOOR VERIFICATIE
VAN DE
kredietcapaciteit
-jaaropgraaf (jaarcertificaat) van de
laatste 3 jaar
Salarissen (salaris) van de laatste 3
maanden
- ID-scan, BSN, inchecken,

Opbrengsten,
€ 36,30 voor de documentreview
SUBSIDIARITEITSVERORDENING
IN
HYPOTHEEK ZAKEN
- Zoeken naar aanbiedingen,
vergaderingen in de
Appartementen, hulp van A tot Z
inclusief de
Vertaling van documenten - advies,
assistentie,
Aanbiedingen (maximaal 3
aanbiedingen) 500 Euro excl. Btw
= 605,00 Euro incl
Wij accepteren bestellingen: - Zoeken
naar
Appartementen, huizen, studio's, kamers
- in de
Over heel Nederland - huur en hypotheek
Mensen op zoek naar aanbiedingen

zijn geïnteresseerd:
Vereist - Beheerkosten € 36,30,
Scans van D. Personal, Salarisa van de
laatste 3
maanden
MENSEN DIE HET VEREISTE
VEREISEN
NIET VOLDOEN AAN EISEN Aanvragen worden niet in behandeling
genomen
Vanwege het grote aantal vragen
- Consultants kunnen geen beoordeling
uitvoeren
voordat aan de noodzakelijke
voorwaarde is voldaan! in
het tabblad CORPORATE REGELS
- eenmalig in juridische zaken
Beheerkosten van 60 Euro + 21% Btw =
72,60 incl. Consultaties op kantoor

- Inleiding van gerechtelijke procedures,
bijv. B. ongevallen,
Compensatie, andere gevallen na
Schatting van € 150,00 (zonder) tot €
250,00
(Zonder)
Belastingaangiften vanaf 55 euro zonder
BTW
66,55 euro per persoon
- Offertes en aanbiedingen aan de bank
voor bouwkwesties voor de oprichting
van de
Offerte 60 Euro zonder BTW = 72,60
euro
- Offertes en schattingen voor
Verzekeringsmaatschappij voor de
oprichting
van een kostenraming: 60 euro zonder
btw =
72,60 euro

- elke gerapporteerde reis naar
gemeenten of kantoren
evenals voor vergaderingen met de
Appartementseigenaren 65 euro excl.
BTW =
78,65 euro
- Welke leningen of leases en
vergoedingen
zijn individueel (afhankelijk van de
hoeveelheden)
eenmalige administratiekosten
afzonderlijk voor de
gegeven waarderingssituatie of de
Schatting van de uit te voeren
werkzaamheden
- Betaling dient te geschieden op de
bankrekening van Marek
Vastgoed Investment BV
- Aanwezig in dit bedrag na boeking

wij bieden u drie aanbiedingen. Als dit
niet ook is
Je kunt er nog een passen
Geef een zoekopdracht uit
- Elke vergoeding is drie
Aanbiedingen en afdrukken en
voorbereiden
Documenten voor beoordeling en
inspectie
ADMINISTRATIE. EN
BOEKHOUDING
ZZP. VOF. BV. - Verantwoording en
beheer
Werkgelegenheid van werknemers en
hun werknemers
accounting
Salarisinformatie, beoordeling van
Salaris verklaringen, jaar van registratie
ect .....
- zaken doen en gewetensvol en

professioneel advies
- Hulp in formele zaken
- probleem met de terugbetaling van de
betaling voor
factuure - (Gerechtsdeurwaarders zorgen
voor zichzelf
it)
Als u bij onze administratie bent en
Boekhouding werkt samen, u kunt rustig
zijn
over uw toekomst en uw bedrijf
denken
JURIDISCHE ONDERSTEUNING
in samenwerking met Kancelaria
Adwokacka in
Den Haag / Amsterdam / Breda / Venlo
in termen van schadevergoeding,
ongeval,
Rijbewijsverlies, oneerlijke werkgever,
Familiezaken ect ... van AZ

in compensatiezaken - Medefinanciering,
indien
van toepassing, verkoopkosten van 200
excl.
afhankelijk van het geval.
DOCUMENTEN
-ID
- arbeidsovereenkomst
- John van de afgelopen 3 maanden of
UWV
- Lezingreizen in gemeenschappen en
kantoren
- We houden gesprekken in uw naam of
op
Uw wens
- We zijn op zoek naar aanbiedingen,
deze kunnen
maak en zoek echter niet naar u
- Onze consultants houden gesprekken
Nederlands, Duits, Engels en Pools

en Russisch
Om de zoektocht naar een aanbieding te
starten:
Documenten moeten worden
gecontroleerd
- persoonlijk bewijs (aanvaarding van
clausules Bescherming van persoonlijke gegevens)
- salaris van de laatste drie maanden
(alleen werknemers) niet van UWV
ZZP-bedrijf VOF. BV
MAKEN VAN BEDRIJVEN - ZZP,
VOF,
BV / NIEUW PRODUCT - met
kennisgeving /
Office ect ...
-scan-ID, BSN,
bij afwezigheid van BSN - een extra
vergoeding

vanaf 50 euro excl. voor fraude en een
bezoek aan
Gemeente
Beheerkosten: 36,30 EUR
van AZ bedrijfsformatie, administratie en
Accounting, training voor bedrijven
Kantoren voor bedrijven
PRIJSLIJST: Prijzen van maandelijkse
services
- Correspondentieadres / 40 Euro excl
Kantooradres / 180 euro zonder de weg
Indiening van een factuur
bevestigd inkomensdocument - balans
voor de
laatste 3 maanden (kwartaal)
- een gedetailleerde beschrijving van uw
verwachtingen
naar het bedrijf
- Contact telefoonnummer

Documenten (scans) kunnen naar de
mailbox worden verzonden
info@marekvastgoed.nl verzonden of
een vergadering
te regelen in het KANTOOR
doos:
info@marekvastgoed.nl - verzenden
Informatie over aanbiedingen,
reserveringen en
andere informatie in deze inbox
Voor bedrijven is de beheervergoeding
-50,00 Euro + 21 BTW = 60,50 Euro incl
BIURO - makelaarskantoor en
bouwbedrijven
MAREK VASTGOED VOF - MAREK
VASTGOED
Investment BV
ORANJEPLEIN 30 HONDERDLAND
213 Kirchstrasse 6

2676XP MAASDIJK. 2676LV
MAASDIJK, 49740
Haselünne -NL
kvk-66 39 12 53. kvk-68817924
KANTOOR filiaal Marek Vastgoed
Investment BV. /
Duitsland / Duitsland
Kirchstr. 6
49740 HASELÜNNE / DUITSLAND
49740
HASELÜNNE / DUITSLAND
BELASTINGNUMMER: DE
61/279/01352 MVG Marek
Vastgoedgroep
BELASTINGNUMMER: DE
61/144/22361 MV
PERSONEEL
PRIJSLIJST voor de regio Duitsland:
Kosten voor diensten in Duitsland zijn

op de rekening van het bedrijf bij de
Duitser
Bank Sparkasse Duitsland
zonder belasting.
Administratiekosten - Administratieve
kosten van de
Indiening van documenten ter
beoordeling in
Zaken voor ons kantoor 36,30 Euro
- belastingen 45 euro plus
- De facturering van bedrijven hangt af
van de
Aantal rekeningen en anderen ermee
bijbehorende factoren (individueel
Management - bedrijf, individueel
Supervisor).
- Jaarrekening en voorgaande jaren 55
euro
- medefinanciering, subsidies en advies
- Juridisch advies en anderen volgens de

algemene en individuele prijslijst
onze website.
MPND Uitzendbureau
Marco Pesoneelsdenstenwww.mpnd.nl
job:
- monteur lasser - ervaring van ten
minste
een jaar in de reparatie van stalen
containers
en koelkasten
-Lassen van staal en aluminium
constructies
- algemene bouwvakker, timmerman,
stukadoor, alleen onafhankelijk met ervaring
-Maurer ervaring
schilders ervaring
Wij bieden u:
• Accommodatie
- vast contract voor de apparatuur

Tuin sorteren, opslag, kassen
Biuro Pracy - / MV-Personal / Duitsland
Belastingnummer: DE 61/144/22361
Kirchstrasse.6 49740 Haseluenne
elke dag open
Telefoon + 491551333350 286
E-mail: anna@marekvastgoed.nl
E-mail: dominik@marekvastgoed.nl
_________________________________
BANKREKENING
VOLKSBANK Haselunne eG
DE74 2666 1380 0014 2239 01
HULP BIJ HET VINDEN
JOBAANBIEDINGEN
Werk in vriendelijke contracten aan
directe contracten
Bedrijf zonder uitzendbureau
IKEA - PLUS - MACROBOUWMMATECT .....

ENKELE KOSTEN voor assistentie bij
de
Uitvoering van een direct contract 150
EUR excl.
wettelijk voorgeschreven
_________________________________
ING bankrekening
Marek Vastgoed Investment BV
NL84INGB 0008 8105 70
ING bankrekening
Marek Vastgoed VOF
NL 36 INGB 0007 1776 63
- administratiekosten (in de titel van de
overdracht)
Bankrekening van Marek Vastgoed
Investment BVRabobank
Marek Vastgoed Investment BV
NL 38 RABO 0320 3381 85

- administratiekosten (in de titel van de
overdracht)
Bankrekening van Marek Vastgoed
Investment BV in
Duitsland
SPARKASSE Duitsland
DE 62 2665 0001 1091 0676 92
Administratiekosten (in de titel van de
overdracht)

