Inschrijfformulier Ondernemersregister Roerdalen - Hoofdgroep 5: Advies en onderzoek (niet op basis van detachering)
·
·
·
·

U kunt de lijst digitaal invullen en opslaan op uw computer voor uw eigen administratie
Vermeld uw bedrijfs- en contactgegevens (verplichte velden)
Plaats vinkjes in de lijst bij alle nummers van de goederen en/of diensten die uw bedrijf aanbiedt
Verzend het formulier naar: aanbestedingen@roerdalen.nl

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:
Adres bedrijf:
Postcode bedrijf (geen spatie):
Herkenbosch
Melick
Plaats van vestiging:

Montfort
Posterholt
Sint Odiliënberg
Vlodrop

Nummer Kamer van Koophandel (8 cijfers):
Vestigingsnummer (12 cijfers; zie uittreksel KvK):

Contactpersoon
Voorletters en achternaam:
Telefoonnummer (overdag):
E-mailadres:

Formulier afdrukken

Hoofdgroep 5: Advies en onderzoek (niet op basis van detachering)
Inkooppakket
501 ICT advies
502 Juridisch onderzoek en advies
503 Marketing, PR en communicatie advies

Definitie / voorbeelden
Alle uitgaven betreffende het inhuren van ICT advies waarbij de adviseur onder aansturing en
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer staat. Het kan hier zowel een inspannings- als een
resultaatverplichting zijn.
Proces-, advies-, deurwaarderskosten, advocaatkosten, griffierechten, juridische ondersteuning,
landsadvocaat.
O.a. uitgaven aan communicatieadvisering en -onderzoek, callcenters, campagnes, niet zijnde de
advertentiekosten zelf voor TV, radio, nieuwsbladen.

504 Grafische vormgeving en opmaak

Grafische ontwerpen en DTP voor multimediaproductie.

505 Accountancy diensten

Controle jaarrekening.

Financiële diensten en adviezen niet zijnde het controleren van de jaarrekening uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Werkzaamheden met betrekking tot bemiddeling en advies onroerende zaken, grondaankoop,
507 Makelaarsdiensten en grondaankoop
(her)taxaties, planschade taxaties e.d.
Advieswerkzaamheden op het gebied van organisatie- en formatieadvies, functiewaardering, advies en
508 Organisatie- en formatieadvies en HRM
onderzoek ten aanzien van loopbaanbeleid, personeelontwikkeling, verzuimbeleid, werving en selectie.
Diensten door derden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek,
509 Beleidsondersteunend onderzoek
evaluatieonderzoek, monitoring, research (verkenning,vooronderzoek). Dit kan betrekking hebben op
verschillende beleidsterreinen.
Adviesdiensten door derden op het gebied van facility management, bijvoorbeeld rond het inrichten van
510 Facility management
de facilitaire functie, gebouwmanagement, uitbesteden van facilitaire taken, FMIS. Niet de facilitaire
diensten zelf.
Advies en onderzoek naar de gesteldheid van de (water)bodem, geotechnisch onderzoek, sonderingen,
513 Milieu- en waterbodemonderzoek, landmeetkundige diensten
bemonstering en analyse.
506 Financiele economische advisering

514 Archeologisch onderzoek

Oudheidkundig onderzoek in water en of bodem.

515 Explosieven onderzoek

Onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven in de bodem.

516 Laboratorium onderzoek

Onderzoek uitgevoerd door laboratoria.

517 Asbestonderzoek en verwijdering

Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en de verwijdering daarvan.

Hoofdgroep 5: Advies en onderzoek (niet op basis van detachering) - vervolg
Inkooppakket
518 Ingenieursdiensten

519 Notarisdiensten

520 Diensten van architecten en stedenbouw

Definitie / voorbeelden
Algemene technische adviesdiensten, technisch ontwerpen, planvorming, bestekken ontwikkelen,
directievoering en toezicht, technische adviesdiensten op het gebied van waterkwaliteit en
waterkwantiteit, constructieberekeningen, bouwkundige en civieltechnische adviezen.
Erfdienstbaarheidhedenonderzoek, onderzoeken van eigendomssituaties; onderzoeken van rechten en
verplichtingen; opstellen van koopovereenkomsten; opstellen van leveringsakten; notariële transporten
en de daarbij behorende financiële afwikkeling; Advisering bij grondverwerving; Advisering bij de
aankoop van (agrarische) bedrijven; Advisering over fiscale
Bouwkundige vormgeving voor stedebouw, woningbouw, kantoren, landschappen, bouwkundige
ingenieursdiensten, bouwmanagement.

521 Verkeer en vervoer onderzoek en advies

Advies en onderzoek rond verkeerskundige vraagstukken en mobiliteit.

522 Inkoopadvies- en werkzaamheden

Diensten door derden op het gebied van inkoopadvies en -ondersteuning, zoals het uitvoeren van
Europese aanbestedingen, het inrichten en professionaliseren van de inkoopfunctie het beanwoorden
van strategische inkoopvraagstukken (advies inzake aanschaffingsbeleid). Betreft rechtskundige diensten
op aanbestedingsgebied.

523 Tolken en vertalers

Tolken en vertalers mondeling en schriftelijk op uiteenlopende gebieden.

524 Overig specialistisch onderzoek

Overig specialistisch onderzoek dat niet is genoemd in de bovenstaande pakketten.

