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BIJLAGE 1: AANBIEDINGSFORMULIER 

Verkoopleidraad: “verkoopprocedure blok 4 & 5 Fase 3 De Erven” 

Door ondertekening van dit formulier geeft de ondergetekende aan dat zij een aanbieding doet 

voor Blok 4 & 5 van Fase 3 in woonwijk de Erven. Eveneens verklaart ondergetekende deze 

aanbieding volledig en onvoorwaardelijk is. 

Naam organisatie : _______________________________________________ 

Adres : _______________________________________________ 

Postcode – Woonplaats : _______________________________________________ 

Uitsluitingsgronden 

Ondergetekende verklaart dat de onderstaande omstandigheden ten aanzien van de 

ondergetekende niet van toepassing zijn. Ondergetekende is ermee bekend dat van deelname zal 

worden uitgesloten als een Geïnteresseerde: 

- Jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond 

van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter tweede lid, 416, 

417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. 

- Die in staat van faillissement, vereffening of surséance van betaling verkeert, dan wel zijn 

werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een 

gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling. 

- Wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surséance 

van betaling dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeling 

is voorzien, aanhangig is gemaakt. 

- Die bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor 

een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt. 

- Die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond 

die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken. 

- Die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale 

verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd 

is of van het land van de aanbestedende dienst. 

- Die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is dan wel de 

wettelijke bepalingen van Nederland. 

- Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen 

overeenkomstig het selectiedocument of deze niet heeft verstrekt. 

- Die zich schuldig heeft gemaakt en/of maakt aan deelneming aan een criminele organisatie in 

de zin artikel 2, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 98.773/JBZ van de Raad. 
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- Die zich schuldig heeft gemaakt en/of maakt aan omkoping in de zin artikel 3, van het besluit 

van de Raad van 26 mei 1997, respectievelijk artikel 3, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 

98/742/JBZ van de Raad. 

- Die zich schuldig heeft gemaakt en/of maakt aan fraude in de zin van artikel 1 van de 

overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap. 

- Die zich schuldig heeft gemaakt en/of maakt van witwassen van geld in de zin van artikel 1 van 

richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel voor het witwassen van geld. 

Ondergetekende verklaart stellig en zonder voorbehoud dat geen van voornoemde 

omstandigheden ten aanzien van de ondergetekende van toepassing is, dat deze verklaring naar 

waarheid is ingevuld en tevens dat hij/zij bevoegd is deze verklaring namens de partij waar zij deze 

aanbieding voor doet te ondertekenen.  

Conformering aan verkoopleidraad 

Met ondertekening verklaart ondergetekende zich te conformeren aan alle eisen en voorwaarden 

zoals gesteld in de verkoopleidraad: “verkoopprocedure blok 4 & 5 Fase 3 De Erven” en de 

eventueel doorgevoerde aanpassingen als vastgelegd in de Nota van inlichtingen. 

Conformering aan concept overeenkomst 

Met ondertekening verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de bijgevoegde concept 

Overeenkomst (Toegevoegd als bijlage 6 van de verkoopleidraad: “verkoopprocedure blok 4 & 5 

Fase 3 De Erven”). Dat ondergetekende eveneens aanvaart dat de inhoud van de Overeenkomst 

in beginsel niet onderhandelbaar is, tenzij hierover vragen gesteld zijn en/of in de inlichtingenronde 

voorstellen gedaan zijn door de Gemeente Bernheze, waarop in de nota van inlichtingen positief 

gereageerd is. 

 

Ondertekening 

Handtekening 

 

Naam rechtsgeldige ondertekenaar Plaats 

  

Functie Datum  

  


