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onderwerp: Offerte verlenging stemperiode.

Geachte heer Maclaine Pont,

Leiden, - 7 JUU 2004

Met verwijzing naar bovengenoemd voorstel betreffende de verlenging van de stemperiode
ten behoeve van de internetverkiezingen van Rijnland en De Dommel, deel ik u mede
akkoord te gaan met de aangeboden dienstverlening.
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S. Bouwman,
Projectleider.
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Hoogheemraadschap van Rijnland
T.a.v. de heer S. Bouwman

Postbus 156
2300 AD Leiden
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Onze ref.:

Offerte verlenging Internet verkiezing stemperiode
Uw e-mail "Planning stemperiode/verkiezingsvenster" van 21 april j.1.
Onze brief van 7 december j.1.

Wijckel, 21 juni 2004

Geachte heer Bouwman,

In aansluiting op onze besprekingen van de afgelopen periode, waarin u ons verzocht onze offerte
voor werkzaamheden tegen een vast bedrag te willen uitbreiden in verband met de verlenging van de
stemperiode, zowel bij Rijnland als bij De Dommel, bevestigen wij met genoegen het volgende.

• MullPon is bereid de gevraagde extra diensten te leveren tegen een extra vergoeding boven
de onze brief van 7 december j.1. overeengekomcn vast bedragen.

• Daarbij zal MullPon deze extra vergoeding beperken tout extra dagen a 8 uur per verkiezing
tegen het in onze brief van 7 december bevestigde tarief en condities, dus totaall dagen,
totaal EUR_ excl. BTW.

• MullPon zal hoogheemraadschap van Rijnland deze kosten na afloop van elke
verkiezingsperiode in rekening brengen en wei voor een bedrag van EUR_ exc1. BTW
voor de verkiezingsperiode bij Rijnland op of na 31 oktober 2004 en voor EUR_ exc1.
BTW voor de verkiezingsperiode bij De Dommel op of na 31 december 2004.

Hoogachtend,
MullPon

P.G. Maclaine Pont

Bijlage:


