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Informatie-abonnement 

 
Het Informatie-abonnement is een nieuwe dienst van TPM Corporate Finance (hierna TPM). 
Geabonneerden worden geïnformeerd over het aanbod in ondernemingen in de 
accountancybranche. Dit kan gaan over onder andere koop,  verkoop, fusie of samenwerking. 
 
TPM biedt drie pakketten aan: 
 
Pakket 1. Alleen de Nieuwsbrief.  

Verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. 
In de nieuwsbrief staan  de bemiddelings- en zoekopdrachten welke TPM in de 
voorgaande periode heeft ontvangen. 
De kosten van dit pakket zijn € 375,00 exclusief BTW per jaar. 

 
Pakket 2. Nieuwsbrief en Pre-publicatie info. 

Aanvullend op pakket 1 ontvangt u op uzelf toegespitste informatie over kantoren 
en bedrijven waarvan wij een zoek- of bemiddelingsopdracht hebben verkregen. 
Deze informatie wordt toegezonden ongeveer twee weken voordat wij betreffende 
opdracht publiceren via onze website en internet. U heeft hierdoor de mogelijkheid 
om twee weken eerder te reageren dan anderen. Het betreft dus een 
voorkeurspositie t.o.v. personen / bedrijven die geen abonnement hebben of 
abonnees die alleen Pakket 1 hebben afgenomen. 
De kosten van dit pakket zijn € 750,00 exclusief BTW per jaar. 

 
Pakket 3. Entreefee 

Wilt u een actievere rol kiezen? Wij maken samen met u een zoekprofiel. TPM kan 
dan gericht zoeken naar kantoren of bedrijven die passen bij uw zoekwens. TPM 
neemt in dat geval dan ook een actieve rol in om uw zoekwens in te vullen. 
 
Deze entreefee gaat in nagenoeg alle gevallen samen met een Zoek- of 
Bemiddelingsopdracht. Wij maken daarin afspraken hoe en onder welke condities  
TPM uw Opdracht invult en wat daarvan de kosten zijn. Dit is maatwerk. 
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Wilt u een Informatie-abonnement afsluiten of een  
Zoek- of Bemiddelingsopdracht geven aan TPM? 

 
Vult u dan hieronder uw gegevens in. 

 

Voornaam / Achternaam: 
 

 
 

Naam onderneming: 
 

 
 

Adres: 
 

 
 

Postcode / Plaats: 
 

 
 

KvK-nummer: 
 

 
 

BTW-nummer: 
 

 
 

Telefoonnummer: 
 

 
 

E-mailadres: 
 

 
 

 

o Ik wil graag een abonnement op Pakket 1.  
 
o Ik wil graag een abonnement op Pakket 2.  
 
o Ik wil geen abonnement zoals genoemd onder Pakket 1 en 2. Ik wil echter wel graag contact met 

TPM om te bespreken op welke wijze TPM een actieve rol kan spelen in mijn wens on te kopen 
/ verkopen / samenwerken of fuseren.. 

 

In het geval van Pakket 1 en Pakket 2 nemen wij u op in ons informatiebestand zodra wij uw betaling op 
onze factuur hebben ontvangen. 
 

In het geval van Pakket 3 zullen wij contact met u opnemen om uw zoekwens goed in kaart te brengen en 
verdere afspraken te maken over de condities waaronder TPM voor u aan de slag gaat. 
 

Alle abonnementen zijn jaarlijks opzegbaar, twee maanden voor afloop van het abonnement. Een 
abonnement kan elk moment ingaan. 
 

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van TPM Corporate Finance van 
toepassing, zoals deze te vinden zijn op www.tpm-cf.nl. 

 

Ondertekend te _______________________________ op ________________________ 2017  
 

Uw naam: _________________________________  Handtekening: __________________________
      
 

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend te mailen naar bernard.brus@tpm-cf.nl. 
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