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woensdag 11 lebruari 2009 10:51

TD

Subiectl FW: declaratie internet

Bestl
Zie onderstaande mail. E.e.a. is ook naar mijn oordeel geheel conform dè relevante regelingen. Wiljc er s.v,p. voor
zorge[ dat deze mailwisseling in het dossier declaraties van de managementgroep komt, zodat evcntuole wagen van onze
accountant bij zijn onderzoek hiermee beantwoord kunnen worden?
Groet,r-
From:
Sent: ri 2009 09:56
To:IL
SubJecH declaratle lnternet

e
Ter bevestiging van ons gesprek van gisleren dient het volgende

Op mijn thuisadres heb ik een privê KPN-aansluiting en een abonnement op eên snelle internet-verbinding
(provider Solcon).
Op aanwijzing van onze lT-afdeling heb ik vorig jaar op naam en voor rekening van de AFM een tweede KPN-
aansluiting laten aanleggen tbv E-werken. Tsvens heeft dE AFM "mijn" ABPìnternetabonnemanl {provider
XS4ALL) overgenomèn tbv E-werken.
Het is echter technisch niet mogelük gebleken om de tweede KPN-aanslui{ing en XS-4ALL "op gang" te
kr'ljgen. AFM-IT heeft laten weten dat beide abonnementen daarom inmiddels zijn beëindigd. Gelet op de
m¡nimum duur van de abonnementen lopen de betalingsverplichtingen van de AFM nog enkele maanden
door.
É-werken doe ik via mijn privé KPN-aansluiting en de Solcon provider,
Conform de bijlage bij mijn arbeidsovereenkomst heb ik vanaf indiensttreding de helñ van de kosten van mijn
vaste KNP-aansluiling bij de AFM gedeclareerd. Met ingang van 1 januari2009 zal ik ook de koslen van mijn
$olcon-abonnement declareren bij de AFM (punt 5 in de Bijlage arbeidsovereenkomst),

René Maatman
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üot¡alt H¡nt:
Stichting Autoriteit Financiële Markten

Fastuur tctcfonic

Omtch¡iivinq

kpn

E*¡ft:
TetefoniePakket:
Pradukt of dlenst:
veetlging:

P¡¡lodleke ko¡ten
Periode ÍEPT. NE I íEPÍ' ZooE

Abonnement lsÞN
Totaat periodieke kosten

Dâtum

2S{7-2008

AFM
Postbus 11?23
1OO165 AMSTERDAM

,ltl,.ll,,ll,llhll,l,l.,lll, lll,

betatingskenmerk Bladnummer

Xlântnummer Factuurnummer

104.317.523 010.001 I van 1

f

e
ISDN 2

Sublolðei {excl. BTW} % BTW

19.00
12

19.oo

f0,17
7,63

17,W

"'rttlit

DtVÉR5EN

DATUM | 224?-2oog
Koslen betating via acceptgiro
Totðal diversen

lot¡¡l Telof ontePc kkct
BTW 19,00 9/i aver 40.17

,-t
Tot¡al l¡ctuur

Te betalen voor deze factuur: 47'æ

Vriendetijk verzoeken wii u ervoor l€ zorgen dat het bedrag vgor 18€8'2008

oo onze rekening staat.
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Vermeld bij navraag en correspondentie -uw.betal'I9slgnmerk: 
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INGEKOMEN

1 1 $tP ?008

F&A.

AFM
t.a.v. F¡nanciën & Administratle
Postbus 17723
1OO1 GS AMSTERDA}I

C
ó Bll b¿tàl¡na s^v.ð-.verft elden : Betällno blnnen 14 daoen

Uw B.T.W, nr: Debiteurcnnr, Fôktuurnr Dossiernr, Fðktuurdatum

622849 883191 20081361 09-09-2008

Datum Aantðl OmschrUving Prtis Bedrèo Btwo/o

O)&80
Ç39o

1iË

44rB

Betreft verhuizing van dhrt-
dd 27+28-8-r)8

Verhuisprijs

d:lturir f{ì..kitrg

dtlum ¡ki, ¡r

drtunr clkt¡

4.378,0O 19,0
55,00
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Let op: Ons BTW-nummer is gewijzigd in NL00366760

UTS MOBEßTS VCRHUIZINGEN
Posrbus 508
ôt80 a,q ¡¡"¡oo

t: +f,l {0f4S -t72?gza
å +31 (0146 - 436 3t 32F moberts@urs.nl
i: www.utsllmbu rg.nl

Postbänk:44 05 397
8åbobank: 1l 99 36 119
!8AN nr.: NL?4RABO01l9936119
8lC (Swifilcods: RABONL2U
8TW n¡: N10036.67.601.801
KvK: 14ô29116
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F&s abq Bq-
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o/o Btw

0,00
19,00

Btw over

55,00
4,378,Ot

3tw-bedrag

831,82

Factuur Totaal

EUR.O s.264,82

Subtotaal

4,433,OA
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