Akkoordverklaring gebruik persoonlijke gegevens ONDERNEMER
Roepnaam:
Voorletter(s):
Achternaam:
BSN-nummer:
Geboortedatum:
Hierbij verklaar ik akkoord te zijn met het gebruik van onderstaande
gegevens door J.C.M. Kramer-Janssen handelend onder EyeCount4U,
Oudestraat 4, 5161 TB Sprang-Capelle, KVK 17241677, Becon: 575677;
x

de NAW-gegevens van mijn onderneming

x

de NAW-gegevens van mij persoonlijk

x

de telefoonnummers van mij en mijn bedrijf

x

het Kvk - & BTW-nummer van mijn bedrijf

x

mijn BSN-nummer, geboortedatum en geboorteplaats

x

kopie van mijn legitimatie

x

inloggegevens belastingdienst ondernemers ( OB & ICL )

x

mijn digid c.q. machtiging digid

x

mijn inkomensgegevens ( loon, ROW, WUO, etc )

x

gegevens van mijn bank- en spaartegoeden

x

gegevens van mijn (hypotheek-)schulden

x

overige gegevens m.b.t. aftrekposten in de inkomstenbelasting

om de volgende activiteiten namens mij te verrichten:
x

het verzorgen van mijn aangifte omzetbelasting ( OB / BTW )

x

het verzorgen van mijn ICL-aangifte ( ICL )

x

het verzorgen van de Voorlopige Aangifte Inkomstenbelasting ( VA )

x

het downloaden van de Vooringevulde Aangiftegegevens (VIA)

x

het verzorgen van mijn aangifte inkomstenbelasting / toeslagen ( IB )

tot wederopzegging, getekend op datum:

Handtekening akkoord:

-

-

Akkoordverklaring gebruik persoonlijke gegevens PARTNER van ondernemer
Roepnaam:
Voorletter(s):
Achternaam:
BSN-nummer:
Geboortedatum:
Hierbij verklaar ik akkoord te zijn met het gebruik van onderstaande
gegevens door J.C.M. Kramer-Janssen handelend onder EyeCount4U,
Oudestraat 4, 5161 TB Sprang-Capelle, KVK 17241677, Becon: 575677;
x

mijn NAW-gegevens

x

mijn telefoonnummer(s)

x

mijn BSN-nummer en geboortedatum

x

mijn digid c.q. machtiging digid

x

mijn inkomensgegevens ( loon, ROW, WUO, etc )

x

gegevens van mijn bank- en spaartegoeden

x

gegevens van mijn (hypotheek-)schulden

x

overige gegevens m.b.t. aftrekposten in de inkomstenbelasting

om de volgende activiteiten namens mij te verrichten:
x

het verzorgen van de Voorlopige Aangifte Inkomstenbelasting ( VA )

x

het downloaden van de Vooringevulde Aangiftegegevens (VIA)

x

het verzorgen van mijn aangifte inkomstenbelasting / toeslagen ( IB )

tot wederopzegging, getekend op datum:

Handtekening akkoord:

-

-

