TECKNOW NEDERLAND B.V.

Blad 1

Hierbij bestellen wij het Aangiftepakket Inkomstenbelasting
en sturen
Wij abonneren ons op uw aangifte pakket Inkomstenbelasting 2017
en sturen
als als
bijlage het prijsberekeningformulier (blad 2) mee.
Wij abonneren ook ons op:
De netwerkversie (Multi-user versie)
De SBR Verzendfaciliteit
(Verzamelcertificaat Tecknow, als u geen eigen pki-certificaat heeft)
Kijk voor alle prijzen op het 2e blad. Stuur dat ook mee. Het maakt een vast
onderdeel uit van dit contract.
Het is ons bekend, dat indien wij om welke reden dan ook dit programma een
volgend jaar niet meer willen ontvangen, wij u dat vóór 1 december per email
moeten laten weten. Na ontvangst van onze bevestiging is uw opzegging geldig.
Naam onderneming/bedrijf:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:
e-mailadres:
Datum:

Handtekening

►

Naam ondertekenaar ►
Wij zijn bekend en gaan akkoord met uw algemene voorwaarden, zoals die op
www.tecknow.nl staan. (hokje aankruisen)
Wij accepteren alleen originele, geheel ingevulde en ondertekende bestelbiljetten
Vergeet niet de algemene voorwaarden aan te kruisen.
Bewaar zelf een kopie van dit bestelbiljet.
Wij leveren onze software uitsluitend tegen vooruitbetaling.
Niet betaling ontslaat u niet van uw verplichtingen uit dit contract.
Per post Insturen naar:
Centrale Klantenregistratie Tecknow
Kriekenstraat 7
4847 HE Teteringen
Of per email: info@tecknow.tax

PRIJSBEREKENINGSFORMULIER voor Tax IB

Blad 2

Graag insturen met het IB bestelformulier.
De prijs voor het pakket is afhankelijk van het aantal klanten dat u heeft en of u gebruik
wilt maken van bepaalde modules. IB pakket is inclusief F-biljet en C-biljet.
(2 partners “tellen” als 1)

Aantal klanten, dat u heeft :
Specificatie:
Tot en met
20 Aangiften
40 Aangiften
60 Aangiften
80 Aangiften
100 Aangiften
150 Aangiften
250 Aangiften
500 Aangiften
750 Aangiften
1000 Aangiften
1250 Aangiften
1500 Aangiften

IB - Pakket
100
155
230
300
375
395
420
435
450
500
550
600

SBR-Verzendfaciliteit
50
80
120
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Boven 1500 Aangiften gaat de verhoging met stappen van 250.
U betaalt dan steeds 62,50 extra
Vul in:
IB aangiftepakket

€

Bij: Toeslag netwerkversie (prijs 50 euro)

€

Bij: SBR-Verzendfaciliteit

€

Bij: Behandelingskosten

€

Totaalprijs wordt dan

€

Naam onderneming:

10
__________ +

Handtekening:

Module Toeslagen / Uitstel / VA / VIA
Wij abonneren ons op de Uitstel- /Toeslagenmodule
Opzegging kan voor 1 december per email naar info@tecknow.tax
Prijs Toeslagen / Voorlopige aanslag / VA /Becon-Uitstel en Via
20
Aangiften IB
40
Aangiften IB
60
Aangiften IB
80
Aangiften IB
100
Aangiften IB
150
Aangiften IB
250
Aangiften IB
500
Aangiften IB
750
Aangiften IB
1000
Aangiften IB
1250
Aangiften IB
1500
Aangiften IB
1750
Aangiften IB
2000 Aangiften IB
Aangiften IB
2500
3000 of meer

50
60
70
80
90
100
125
150
170
190
210
230
250
270
300
350

Het aantal Toeslagen is gelijk aan het aantal IB klanten in uw IB pakket.
Wij koppelen dit automatisch in onze centrale klantenadministratie.
VA = voorlopige aanslag / Via = Voorafingevulde aangifte
Naam onderneming / bedrijf:
Adres
:
Postcode

:

Woonplaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Naam ondertekenaar ▼

Per post insturen naar:
Centrale Klantenregistratie
Tecknow
Kriekenstraat 7
4847 HE Teteringen Of per email: info@tecknow.tax

6
Bestelbiljet VPB belastingjaar 2017

Blad 1

Wij abonneren ons op uw VPB aangiftepakket 2017 en sturen als bijlage het
prijsberekeningformulier (blad 2) mee.
Wij abonneren ons ook op :
De module fiscale eenheden
De Inlees / KVK- Module
De netwerkversie ( (Multi-user)
De SBR Verzendfaciliteit
(Verzamelcertificaat Tecknow, als u geen eigen pki-certificaat heeft)
Kijk voor alle prijzen op het 2e blad. Stuur dat ook mee. Het maakt een vast onderdeel
uit van dit contract.
Het is ons bekend, dat indien wij om welke reden dan ook dit programma een
volgend jaar niet meer willen ontvangen, wij u dat vóór 1 december per email
moeten laten weten. Na ontvangst van onze bevestiging is uw opzegging geldig.
Naam onderneming/bedrijf:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:
e-mailadres:
Datum:

Handtekening

►

Naam ondertekenaar ►
Wij zijn bekend en gaan akkoord met uw algemene voorwaarden, zoals die op
www.tecknow.nl staan. (hokje aankruisen)
Wij accepteren alleen originele, geheel ingevulde en ondertekende bestelbiljetten.
Vergeet niet de algemene voorwaarden aan te kruisen.
Bewaar zelf een kopie van dit bestelbiljet.
Wij leveren onze software uitsluitend tegen vooruitbetaling.
Niet betaling ontslaat u niet van uw verplichtingen uit dit contract.
Per post insturen naar:
Centrale Klantenregistratie
Tecknow / Cybersoft
Kriekenstraat 7
4847 HE Teteringen
Of per email: info@tecknow.tax

Blad 2

PRIJSBEREKENINGSFORMULIER voor Tax VPB
Graag insturen samen met het VPB bestelformulier. De prijs voor het pakket is
afhankelijk van het aantal klanten dat u heeft en of u gebruik wilt maken van bepaalde
modules.
Aantal klanten dat u heeft

:

Aantal kvk-deponeringen

:

Specificatie:
Tot en met:

VPB basispakket

3
Aangiften
4
Aangiften
5
Aangiften
6
Aangiften
7
Aangiften
8
Aangiften
9
Aangiften
10
Aangiften
25
Aangiften
Meer dan 25

85
100
125
150
175
200
225
250
275
300

SBR-Verzendfaciliteit
50
50
50
60
70
80
90
100
x
x

Wat wordt uw prijs voor de KVK- Module
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

5
10
15
20
25
30
35
40
50

Deponeringen
Deponeringen
Deponeringen
Deponeringen
Deponeringen
Deponeringen
Deponeringen
Deponeringen
Deponeringen

€ 25 per jaar
€ 50 per jaar
€ 70 per jaar
€ 90 per jaar
€105 per jaar
€120 per jaar
€130 per jaar
€140 per jaar
€150 per jaar

Vul in:
VPB aangiftepakket

€

Bij: Module Fiscale Eenheden (50 euro)

€

Bij: KVK/Inleesmodule

€

Bij: Toeslag netwerkversie (50 euro)

€

Bij: SBR Verzendmodule

€

Bij: Behandelingskosten

€

Totaalprijs wordt dan

€

Naam onderneming:

10
__________ +
Handtekening:

Tecknow Nederland BV

Wij

Wij abonneren ons op Tax EKA/SBA

€ 60 per jaar

Wij abonneren ons op Tax Advies voor belastingadviseurs

€ 100 per jaar

Tax Advies voor de (uitgebreidere) notaris versie

€ 130 per jaar

Tax OB aangiftepakket € 60 p.jr

ICP module € 30 extra

SBR verzendfaciliteit voor OB bedraagt € 20 per jaar.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief coderings-/behandelingskosten (€ 10). Deze
pakketten verschijnen alleen in de vorm van een abonnement. SBR Verzendfaciliteit wordt gefactureerd
met een minimumbedrag van € 50 per jaar (voor IB, VpB en OB samen).
Voor Tax EKA is een eigen PKI Overheids-certificaat noodzakelijk !
TaxAdvies bevat o.a. Schenk-en erfbelastingaangifte en vele rekenhulpen..

Opzegging dient altijd vóór 1 december per email plaats te vinden via info@tecknow.tax.
Tecknow Nederland BV stuurt u altijd een ontvangstbevestiging hiervan, via e-mail.
Pas na ontvangst van deze bevestiging is uw opzegging definitief aanvaard.
Wij zijn bekend met en gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals die staan op
www.tecknow.nl

Naam onderneming

:

Adres

:

Postcode + Woonplaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

Datum

:

Naam ondertekenaar

:

Handtekening

:

Bewaar zelf een kopie van deze overeenkomst i.v.m. opzeggingsverplichting en -voorwaarden.
Alleen originele, volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden geaccepteerd.
Wij leveren onze software uitsluitend tegen vooruitbetaling.
Dit formulier bij voorkeur volledig op de computer invullen (zowel NAW als vinkjes).
Vervolgens printen, ondertekenen, scannen en e-mailen naar info@tecknow.tax
Indien scannen niet mogelijk is, dan per post insturen naar:
Tecknow Nederland BV, Kriekenstraat 7, 4847 HE Teteringen

Contract inzake SBR verzendfaciliteit
Tecknow Nederland B.V., leverancier fiscale software en haar cliënt :
Bedrijfsnaam

:

Adres

:

PC + Woonplaats :
K.v.K. nummer

:

Vertegenwoordigd door dhr. /mevr.
komen het volgende overeen:
1.
De SBR Verzendfaciliteit is uitsluitend bedoeld voor verzending van aangiften
gegenereerd door fiscale software van Tecknow Nederland B.V of haar partners Cybersoft en
White Cat Software en WR Adviesgroep.
Dus uitsluitend voor het verzenden van aangiften IB, VPB, OB en, indien de fiscus dit later
mogelijk maakt, ook Toeslagen. U kunt deze faciliteit ook gebruiken om de status van uw
aangiften bij de fiscus op te vragen.
2.
Uitdrukkelijk is het ontvangen van Elektronische Kopie Aanslagen (EKA/SBA) en de
VIA (Vooringevulde Aaangifte) uitgesloten.
Deponering bij de K.v.K. van jaarstukken is wel mogelijk.
3.
Cliënt is verplicht er zorg voor te dragen dat het geleverde certificaat niet in handen
van derden komt. Mocht op enig moment blijken dat dit toch is gebeurd, dan wordt
bovengenoemde cliënt, ongeacht de oorzaak en schuldvraag, met onmiddellijke ingang
geroyeerd als klant van Tecknow Nederland B.V. en de met haar samenwerkende partners:
Cybersoft en White Cat Software en WR Adviesgroep.
4.
Tecknow Nederland B.V. zal zich tot het uiterste inspannen om e.e.a. goed te laten
verlopen. Mocht Tecknow daarin niet slagen, dan dient de cliënt alsnog een eigen certificaat
aan te schaffen en worden de kosten van de SBR verzendfaciliteit geretourneerd.
5.
Mocht het verzamelcertificaat worden ingetrokken door de certificaatleverancier dan
zullen wij u zo snel mogelijk van een nieuw verzamelcertificaat trachten te voorzien.
Tecknow Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook,
indien hierdoor vertraging in het aanleveren van een aangifte ontstaat.
6.
In het geval dat buiten schuld van Tecknow Nederland B.V. de aanlevering van een
aangifte via het verzamelcertificaat niet meer mogelijk blijkt, is Tecknow Nederland B.V.
niet gehouden tot enige schadevergoeding c.q. tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

7.
Deze SBR Verzendfaciliteit wordt alleen toegekend aan kleine en startende kantoren
met maximaal 100 klanten IB en 10 klanten VPB. De SBR Verzendfaciliteit werkt niet voor
aangiften met een belastbaar bedrag van meer dan 500.000 euro. Voor die aangiften zal cliënt
in voorkomende gevallen zelf een oplossing dienen te vinden.
8.
Voor de SBR verzendfaciliteit rekenen we per belastingjaar de volgende prijs: 20 euro
voor OB (pas vanaf kalenderjaar 2014 indien nu in bezit van een KPN-Bapi-certificaat). 2
euro per aangifte IB en 10 euro per aangifte VPB met een minimum van 50 en een maximum
van 180 euro in totaal. De SBR- verzend faciliteit wordt via Tecknow Nederland B.V.
gefactureerd. Voor de aantallen hanteren we dezelfde aantallen als bij de IB en VPB-licentie.
9.
Indien tijdens het belastingjaar het aantal klanten bij cliënt toeneemt, kan de prijs van
de SBR verzendfaciliteit tussentijds aangepast worden.
Ingeval van afname van het aantal klanten zal de prijs met ingang van het volgende
belastingjaar worden aangepast.
10.
Indien dit contract niet voor 1 december van een jaar per email of aangetekend
schrijven wordt opgezegd, dan loopt dit contract stilzwijgend door naar het volgende
belastingjaar, tenzij alle abonnementen op de van toepassing zijnde aangiftepakketten
inmiddels zijn beëindigd. Mocht de fiscus verzending via een verzamelcertificaat niet meer
toestaan, dan vervalt dit contract automatisch.
Wij stellen als voorwaarde dat de cliënt bij de terugzending van dit
contract een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van de
K.v.K. en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs toevoegt

Datum:
Handtekening cliënt:

Handtekening directeur Tecknow
G.P.A. Tielemans
i/o

Insturen naar:
Centrale Klantenregistratie
Tecknow / Cybersoft
Kriekenstraat 7
4847 HE Teteringen
Of per email: info@tecknow.tax

Extra informatie Certificaten
Vanaf 01-01-2013 heeft u een PKI overheid-services-certificaat nodig. Soms praten
leveranciers over een PKI overheid-services-server-certificaat. De term server in
deze naam heeft niets te maken met een server computer, maar dan bedoelt men :
PKI overheid-services-certificaat. Hierna verder te noemen PKI Overheid.
Een overzicht:
IB en VPB vanaf belastingjaar 2012 PKI Overheid
EKA/SBA : Vanaf 01-01-2014 verplicht te verzenden met PKI overheid-servicescertificaat.
EKA/SBA kan nooit met het verzamelcertificaat van Tecknow worden verzonden
(privacy). Zie ook de tekst hieronder over onze SBR Verzendfaciliteit.
Toeslagen/VA/Uitstelregeling/VIA : PKI Overheid.
Met de SBR verzendfaciliteit is het wel mogelijk de becon-uitstel regeling te versturen.
Of u voldoende aangiftes ingezonden hebt, daarvan krijgt u van de overheid via SBR
geen overzicht terug. Maar geen nood : Ons pakket houdt het zelf voor u bij.
Prijs PKI Overheid certificaat circa 600 voor 3 jaar
Wij leveren zowel aan zgn. “een-pitters” tot aan de grotere kantoren.
In principe leveren we niet aan kantoren die meer dan 5000 klanten hebben.
Indien dat voor u geldt, neem dan contact met ons op (06-52 12 24 52 of
info@tecknow.tax)
Kleine kantoren bieden we de mogelijkheid de aangiftes te versturen via het
verzamelcertificaat van Tecknow Nederland B.V. Wij noemen dat de SBR
Verzendfaciliteit. U kunt daarvoor in aanmerking komen als u maximaal 100 klanten
IB en/of 10 klanten VPB verwerkt.
Aanvullende eis : Met de SBR verzend faciliteit kunt u geen aangiftes versturen met
een verzamelinkomen/winst van meer dan 500.000 euro.
De SBR Verzendfaciliteit vervangt alleen het PKI overheid-services-certificaat.
U kunt het dus alleen voor uw fiscale zaken gebruiken, dus niet voor bijvoorbeeld een
boekhoudpakket.
Nogmaals : EKA/SBA kan nooit met een zgn. verzamelcertificaat van een ander
worden verzonden. Datzelfde geldt ook voor de Via (Vooringevulde aangifte). U
heeft dan altijd een eigen PKI overheid-services-certificaat nodig.
Prijs van de SBR Verzendfaciliteit:
IB kost 2 euro per aangifte en VPB 10 euro per aangifte met een (totaal) minimum
van 50 en een maximum van 180 euro.
Wat voorbeelden:
U verstuurt 4 aangiftes VPB. Prijs 50 euro (minimum).
60 IB + 10 VPB = 120 + 100 = 220, wordt echter 180 euro (Maximum)1
100 IB + 3 VPB = 200 + 30 = 230, wordt echter 180 (max)
100 IB + 25 VPB : U kunt geen gebruik maken van de SBR Verzendfaciliteit !
In dit laatste geval heeft u een eigen PKI overheid-services-certificaat nodig.

