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Opdrachtbevestiging
digitale kluis en noodplan (1,0)
Hierbij bevestigen wij de door u aan ons
verstrekte opdracht tot het aanmaken van een
digitale kluis, het gebruik van de applicatie
voor wachtwoordenbeheer, het noodplan en
het nalatenschapsdossier.
In het vervolg van deze opdrachtbevestiging
zullen wij kort ingaan op de aard en inhoud van
de opdracht, de uitvoering van de opdracht,
de kosten en de overige voorwaarden.

Aard en inhoud van de opdracht
Het betreft de opdracht tot het aanmaken
van een digitale kluis, het gebruik van de
applicatie voor wachtwoordenbeheer,
het noodplan en het nalatenschapsdossier.
Onder de productnamen, MijnDigikluis,
MijnDossier, MijnPlan, MijnCountus.
In de algemene voorwaarden en de disclaimer
van de Stichting nalatenschapsbeheer en be
windvoering Countus zijn nadere bepalingen
en voorwaarden opgenomen over de dienst
verlening door of namens de Stichting
nalatenschapsbeheer en bewindvoering
Countus. Deze bepalingen en voorwaarden
zijn integraal van toepassing op de onder
havige opdracht. De algemene voorwaarden
en de disclaimer zijn opgenomen op de site
www.nalatenschapsbeheer.nl. Door accep
tatie van deze opdrachtbevestiging verklaart
u deze voorwaarden te hebben g
 elezen en te
accepteren.

Uitvoering van de opdracht
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
onder verantwoordelijkheid van de Stichting
nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus.
De mondelinge en schriftelijke contacten met
u worden namens de stichting bij voorkeur
onderhouden door uw ondernemingsadviseur/
contacpersoon tot wie u zich voor alle aan
gelegenheden kunt wenden. Na acceptatie
van de opdrachtbevestiging ontvangt u een
gebruikersnaam en inlogcode voor de digitale
kluis en app, noodplan en nalatenschaps
dossier. Wanneer u geen klant van Countus
Accountants en Adviseurs BV bent zult u na
acceptatie van deze opdrachtbevestiging een
contactpersoon namens de Stichting nalaten
schapsbeheer en bewindvoering toegewezen
krijgen.

Abonnementskosten

Geldigheidsduur

De abonnementskosten bedragen € 20,per maand, dienen vooruit te worden voldaan
en gaan in per de eerste dag van de maand
volgende op de maand waarin de opdracht is
verstrekt. Deze kosten worden per kwartaal
in rekening gebracht door middel van een
automatische incasso ten gunste van
rekeningnummer NL67 RABO 0105 1698 38.
De genoemde bedragen kunnen wij telkens
per 1 januari aanpassen waarover u vooraf
schriftelijk of via mail zult worden geinformeerd.
Countus klanten krijgen een korting op de
abonnementsprijs van 50%.

Deze opdrachtbevestiging blijft van kracht
totdat de opdracht wordt beëindigd of
vervangen door een andersoortige opdracht.
Opzegging van de zijde van de gebruiker dient
schriftelijk te gebeuren, dit kan alleen met
ingang van de eerste dag van een volgend
kalenderkwartaal en met in achtneming van
een termijn van tenminste 1 maand.

Toestemming
Middels ondertekening van deze opdracht
bevestiging geeft u toestemming om gegevens
die u verstrekt heeft aan Countus accountants
en adviseurs BV te gebruiken voor het aan
maken van een nalatenschapsdossier. Tevens
geeft u toestemming om de sleutel van de
kluis te geven aan de persoon die u hiervoor
in uw testament of via schriftelijke volmacht
heeft aangewezen. De stichting zal nadat de
persoon zich voldoende heeft gelegitimeerd
de sleutel overhandigen in persoon.

Noodplan
Naast de hiervoor genoemde dienstverlening
bestaat ook de mogelijkheid om samen met
een adviseur het noodplan voor u op te stellen.
De kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in deze
opdrachtbevestiging. Vraag hiervoor naar de
mogelijkheden uw ondernemingsadviseur of
contactpersoon.

Elektronische communicatie
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer door
middel van elektronische middelen met
elkaar c ommuniceren. In artikel L lid 4 van
de a
 lgemene voorwaarden zijn hier nadere
bepalingen voor opgenomen die integraal
van toepassing zijn
op deze opdracht.

Verantwoordelijkheden
Als opdrachtgever bent u zelf verantwoordelijk
voor de vastlegging van de juiste gegevens
in de digitale kluis, nalatenschapsdossier en
de applicatie en het actualiseren hiervan.
De stichting aanvaart geen aansprakelijkheid
voor onjuistheden in de dossiervorming of
vastlegging.
U bent tevens zelf verantwoordelijk voor het
aanwijzen van iemand die de stichting na uw
overlijden de sleutel van de kluis kan overhan
digen. De stichting is niet aansprakelijk voor
verkeerd of onjuist gebruik van de gegevens
door de door u aan te wijzen persoon. De
stichting zal de sleutel alleen overhandigen
indien op grond van het erfrecht of middels
een schriftelijke volmacht overhandigt aan de
stichting komt vast te staan dat deze persoon
bevoegd is hierover te beschikken.

Ondertekening
Wij verzoeken u, ter bevestiging dat deze
opdrachtbevestiging een correcte weergave
is van hetgeen wij zijn overeengekomen,
de akkoordverklaring aan te vinken.
Vervolgens zullen wij u nog een bevestigings
mail sturen waarna wij zullen starten met de
dienstverlening.
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ondertekening
Voor akkoord opdrachtgever

|

Voornaam

|

Achternaam

|

Adres en woonplaats

|

Burgerservicenummer

|

Emailadres

|	Telefoonnummer |  

Getekend d.d

|	Te |

Handtekening

Hierbij verklaar ik mij akkoord met deze opdrachtbevestiging (1,0), de disclaimer en de algemene voorwaarden en verklaar ik deze te hebben gelezen.

