aan de slag

DEELNAMEVERKLARING:
De ondergetekende(n):




1. naam:
voornamen:
adres:
postcode & woonplaats:
telefoonnummer:
e-mail:
te dezen handelend als bevoegd vertegenwoordiger(s) van:
naam vennootschap:
rechtsvorm:
statutaire zetel:
adres:
postcode & plaats:
KvK-nummer:
2. naam:
voornamen:
adres:
postcode & woonplaats:
telefoonnummer:
e-mail:
te dezen handelend als bevoegd vertegenwoordiger(s) van:
naam vennootschap:
rechtsvorm:
statutaire zetel:
adres:
postcode & plaats:
KvK-nummer:
1

hierna (samen) te noemen de Initiatiefnemer,
verklaart:


deel te willen nemen aan de door de Gemeente geïnitieerde uitvraag. De Gemeente beoogd
met de uitvraag uiteindelijk te komen tot een huurovereenkomst voor het Statenzaalcomplex.

verder verklaart de Initiatiefnemer met betrekking tot de in acht te nemen integriteit het volgende:


ten aanzien van de Initiatiefnemer of een vennootschap of onderneming, behorende tot de
groep van de Initiatiefnemer, is tot op heden geen faillissement of surseance van betaling
aangevraagd of uitgesproken, noch is er een procedure van vereffening of akkoord aanhangig
gemaakt.

1 Indien er sprake is van meer dan twee rechtspersonen, kunt u deze pagina nogmaals invullen, ondertekenen en aan
deze Deelnameverklaring hechten.
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noch de Initiatiefnemer noch een vennootschap of onderneming die tot de groep van de
Initiatiefnemer behoort is voorafgaande aan of ten tijde van de onderhavige uitvraag bij
rechterlijke beslissing veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de
Initiatiefnemer of een tot haar groep behorende vennootschap of onderneming van de
Initiatiefnemer aantast of in het gedrang brengt.
de Initiatiefnemer, de moedervennootschap en alle groepsvennootschappen als bedoeld in
artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek van de Initiatiefnemer, alsmede hun aandeelhouders,
bestuurders en commissarissen zijn:
a. niet bij een rechterlijke uitspraak veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van
de betreffende ondernemingen/personen aantast of in het gedrang brengt en zijn niet bij
een rechterlijke uitspraak veroordeeld wegens:
 deelneming aan een criminele organisatie;
 (poging tot) omkoping;
 (poging tot) fraude; of
 (poging tot) witwassen van gelden;
b. niet betrokken bij een gerechtelijke procedure in verband met delicten zoals bedoeld in dit
onderdeel, en
c. voor zover bekend niet betrokken bij een onderzoek in verband met delicten zoals bedoeld
in dit onderdeel.
de Initiatiefnemer, de moedervennootschap en alle groepsvennootschappen als bedoeld in
artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek van Sollicitant, zijn niet een rechtspersoon:
a. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringspremies overeenkomstig de op hem van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen;
b. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn
belastingen overeenkomstig de op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
indien zich enig feit of enige omstandigheid voordoet die ertoe leidt of kan leiden dat een of
meer van de hiervoor bedoelde verklaringen niet of niet langer juist zijn, verplicht
Initiatiefnemer zich jegens de Gemeente om de Gemeente daarover onverwijld schriftelijk te
informeren.
de Initiatiefnemer zal, indien de Gemeente uiteindelijk tot het sluiten van een
huurovereenkomst voor het Statenzaalcomplex ten behoeve van Initiatiefnemer mocht
overgaan, het plan en de huurpenningen financieren met rechtmatig verkregen vermogen.
indien de Gemeente uiteindelijk tot het sluiten van een huurovereenkomst ten behoeve van
Initiatiefnemer mocht overgaan, heeft de gemeente de bevoegdheid om de Initiatiefnemer te
screenen op het van toepassing zijn van de in deze verklaring bedoelde omstandigheden.
Indien de Gemeente hiertoe de medewerking van de Initiatiefnemer nodig heeft, zal de
initiatiefnemer hier op eerste verzoek aan voldoen.

tenslotte verklaart de Initiatiefnemer nog:


uitdrukkelijk te erkennen dat Initiatiefnemer geen rechten kan ontlenen aan de onderhavige
inschrijving en de Gemeente te allen tijde het recht heeft om zonder opgaaf van redenen de
gesprekken tussentijds te beëindigen en/of deze uitvraag stop te zetten of te wijzigen, zonder
vergoeding van enige schade of gemaakte kosten in welke vorm dan ook.
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Getekend te

Naam:

Als rechtsgeldig vertegenwoordiger van:

Naam:

Als rechtsgeldig vertegenwoordiger van:

op:

