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Mandagenregister 
  
 
Onderaannemer  Opdracht Afrekening  

Naam  Projectnummer  Datum  Volgnummer 

     

Adres  Projectnaam  Factuurnummer  Contractnummer 

     

Plaats    Datum schriftelijke opdracht  Totaal opdrachtbedrag 

     

 
 
Notities    Week  Week  Week 

         

                                   

Opmerkingen  Naam werknemer  ZZP’er  Ma  Di  Wo  Do  Vr  Ma  Di  Wo  Do  Vr  Ma  Di  Wo  Do  Vr 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  
Totaal per week 

                        

  
Totaal 

                        

  
 

                            

 
Ondergetekende (naam onderaannemer), verklaart dat bovenstaande personen bij hem in loondienst zijn en voor hen op de wettelijke voorgeschreven wijze loonboekhouding 

wordt gevoerd. Loonbelasting, AOW/AWW en sociale verzekeringspremies worden over de met hen overeengekomen brutolonen berekend en afgedragen aan de Ontvanger der 

Belastingen respectievelijk de Bedrijfsvereniging.  

 
Akkoord uitvoerder, datum ondertekening  Vergrendeling 

Document vergrendelen 

 Akkoord onderaannemer  Datum ondertekening 

    
(Na sluiten kan deze pagina niet 

meer gewijzigd worden) 
     

    

Lege afrekenstaat te downloaden via  Lege afrekenstaat te downloaden via  Lege afrekenstaat te downloaden via  Lege afrekenstaat te downloaden via  www.hsbwww.hsbwww.hsbwww.hsb----online.nl/online.nl/online.nl/online.nl/ 

 

    

Dit exemplaar meesturen metDit exemplaar meesturen metDit exemplaar meesturen metDit exemplaar meesturen met    dededede    factuur. Projectnummer en contractnummerfactuur. Projectnummer en contractnummerfactuur. Projectnummer en contractnummerfactuur. Projectnummer en contractnummer    

(indien van toepassing) altijd op (indien van toepassing) altijd op (indien van toepassing) altijd op (indien van toepassing) altijd op de de de de factuur vermeldenfactuur vermeldenfactuur vermeldenfactuur vermelden.... 
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Afrekenstaat 
  
 
Onderaannemer  Opdracht Afrekening  

Naam  Projectnummer  Datum  Volgnummer 

     

Adres  Projectnaam  Factuurnummer  Contractnummer 

     

Plaats    Datum schriftelijke opdracht  Totaal opdrachtbedrag 

     

 
 
Werkzaamheden  Contract 

aantal 
 

 Voorheen  

verwerkt 

 Nu 

verwerkt 

 Totaal 

verwerkt 

 Eenheids 

prijs 

 Bedrag 

productie gereed 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

Opmerkingen Totaal productie gereed  

 Reeds gefactureerd  

 Nu te factureren  

 

 
Akkoord uitvoerder, datum ondertekening  Vergrendeling 

Document vergrendelen 

    

    
(Na sluiten kan deze pagina niet 

meer gewijzigd worden) 
     

    

Lege afrekenstaat te downloaden via  Lege afrekenstaat te downloaden via  Lege afrekenstaat te downloaden via  Lege afrekenstaat te downloaden via  www.hsbwww.hsbwww.hsbwww.hsb----online.nl/online.nl/online.nl/online.nl/ 

 

    

Dit exemplaar meesturen metDit exemplaar meesturen metDit exemplaar meesturen metDit exemplaar meesturen met    dededede    factuur. Projectnummer en contractnummerfactuur. Projectnummer en contractnummerfactuur. Projectnummer en contractnummerfactuur. Projectnummer en contractnummer    

(indien van toepassing) altijd op (indien van toepassing) altijd op (indien van toepassing) altijd op (indien van toepassing) altijd op de de de de factuur vermeldenfactuur vermeldenfactuur vermeldenfactuur vermelden.... 
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