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nr. 91447

Doorkiesnummer
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Ons nummer

91 ITI 824/Verk.
Uw referentie

Hierbij bevestigen wij de deelname van TNO in de werkgroep "specificatie
stemmachines" zoals beschreven in het rapport van de voorstudie "opstellen
specificaties stemmachines" van het Expertise Centrum d.d. 26 februari
1991.

Ondergetekende zal namens TNO deelnemen in de werkgroep.
Uitgaande van eerder genoemd rapport vand~n de te
verwachten totale kosten voor TNO-deelname ...............
De prijs van deelname wordt bepaald op basis van nacalculatie van de
bestede uren en (reis)kosten uitgaande van een uurtarief vanr""IIIIIIII.
excl. BTW.

Hiertoe zullen wij u 2-maandelijks een factuur zenden met een declaratie
van de in de afgelopen 2 maanden gemaakte kosten. De factuur dient binnen
30 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden
voor onderzoeksopdrachten aan TNO.

Hoogachtend,
INSTITUJT VOOR TOEGEPASTE INFORMATICA TNO,

ei

Bijlagen

Nederlandse organisatie voor
toegepast -natuurwetenschappelijk onderzoek

TNO-Industrie doet onderzoek en verleent diensten op het
terrein van de Industriële Technologie. Zij richt zich
daarmee op de industrie, de dienstensector en de overheid.
Industriële technologie omvat gebieden als toegepaste fysica,
chemie, produktontwikkeling, produktietechnologie,
materirlkunde, bedrijfskunde, micro-elektronica,
infooln ita en telematica.
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Op opdrachten aan TNO zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank
en de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhaqe.


