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Bruto marge per boekwaarde 2017 en 2018

Beste Geralde,
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Vorig jaar hebben we een raamovereenkomst voor het onderhoud van waterkeringen afgesloten met een waterschap. Het is
een groot werk met diverse deelovereenkomsten. Via via hebben we echter vernomen dat het waterschap een derde heeft
ingeschakeld voor een behoorlijk onderdeel van het werk, terwijl wij ervan waren uitgegaan dat wij dat werk mochten uitvoeren vanwege de raamovereenkomst. Mag dat zomaar?
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Beste aannemer,

Het gebruik van raamovereenkomsten komt steeds meer voor.
Het is erg geschikt voor onderhoudswerkzaamheden die steeds
in vergelijkbare omvang terugkeren en het is dus niet verrassend
Hoge bruto marge per euro boekwaarde bij grondverzetbedrijven
Hoge bruto marge per euro boekwaarde bij grondverzetbedrijven
dat het desbetreffende waterschap hiervoor heeft gekozen.
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Analyse. Daarin worden tot de boekwaarde de machines, transportmiddelen en
inventaris gerekend.
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Wilt u weten hoe uw kengetallen 2018 zijn, doe dan mee aan de kengetallenver
gelijking CUMELA Kompas Analyse. Neem hiervoor contact op via de Ondernemers
lijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar kengetallen@cumela.nl.

Geralde van de Bunt
Adviseur juridische & GWW-zaken
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