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DEELNAME VERKLARING 
 

Ten behoeve van deelneming aan het verkoopproces door Gegadigde met betrekking tot het Object als hierna 
gedefinieerd.  
 
De ondergetekende(n):  
Naam:    __________________________________________________________________  
Voornamen:   __________________________________________________________________ 
Adres:    __________________________________________________________________  
Postcode:  __________________________________________________________________ 
Woonplaats:  __________________________________________________________________ 
Telefoonnummer:  __________________________________________________________________   
Emailadres:   __________________________________________________________________ 
 
handelend voor zich en voor zover van toepassing namens de rechtspersoon c.q. vennootschap (invullen 
indien van toepassing):  
 
Statutaire naam:  __________________________________________________________________  
Rechtsvorm:  __________________________________________________________________   
Statutair gevestigd te:  __________________________________________________________________  
Kantoorhoudende (feitelijk adres):  __________________________________________________________ 
in zijn/haar hoedanigheid als*:  _____________________________________________________________  
(*bijvoorbeeld bestuurder of schriftelijk gevolmachtigde),  
 
hierna te noemen: “Gegadigde”, 
 
verklaart/verklaren hierbij  jegens Stichting Laurens,  statutair  gevestigd  te  Rotterdam,  kantoorhoudende  
aan de Nieuwe Binnenweg 29 A te (3014 GB) Rotterdam,  ingeschreven  in  het  handelsregister  van  de  
Kamer  van  Koophandel  onder  nummer 41126751, hierna te noemen  “Stichting Laurens”,  geïnteresseerd 
te zijn in een mogelijke aankoop van de onroerende zaak als gedefinieerd onder “Object”. Laurens, dan wel 
diens  Verkoopmakelaar, zal aan de Gegadigde informatie verstrekken onder de navolgende condities,  
voorwaarden en definities: 
 
Artikel 1 Definities 
 
In deze verklaring wordt verstaan onder:  
 
CSZ: 
College Sanering Zorginstellingen. 
 
Deelname Verklaring 
Het onderhavige document. 
 
Deelnemende Partijen: 
Alle partijen die, al dan niet op uitnodiging door of namens Stichting Laurens, deelnemen aan het 
Verkoopproces inclusief de Gegadigde.  
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Gegadigde: 
De natuurlijk- of rechtspersoon als hiervoor omschreven.  
 
Gelieerde  Vennootschap:   
Een  dochtervennootschap van Gegadigde, respectievelijk  groepsvennootschap als bedoeld in de artikelen 
2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;  
 
Informatie memorandum of IM:  
De  door  de  Verkoopmakelaar  opgemaakte  verkoopbrochure met  betrekking tot de verkoop van  het Object,  
welke aan een Gegadigde is dan wel zal  worden toegezonden.  
 
Stichting Laurens: 
Stichting Laurens,  statutair  gevestigd  te  Rotterdam,  kantoorhoudende  aan de Nieuwe Binnenweg 29 A te 
(3014 GB) Rotterdam,  ingeschreven  in  het  handelsregister  van  de  Kamer  van  Koophandel  onder  
nummer 41126751. 
 
Object: 
De erfpacht, ingegaan op veertien januari 1991 en eindigend op éénendertig januari 2090, waarvan de 
verplichting tot betaling van de canon tot en met dertien januari 2041 is afgekocht, van het perceel grond – in 
eigendom toebehorend aan de Gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, Sectie F, 
nummer 3374, groot vier aren en zestig centiare, met het daarop door of voor rekening van de erfpachter 
aangebrachte gebouw en overige werken en beplatingen, plaatselijk bekend als Sandelingplein 6 te (3073 
AL) Rotterdam. 
 
Verkoopmakelaar: 
Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan het 
Westplein 5 te (3016 BM) Rotterdam, ingeschreven  in  het  handelsregister  van  de  Kamer  van  Koophandel  
onder  nummer 24336396 
 
Verkoopinformatie: 
Het geheel van informatie zoals samengesteld door of in opdracht van Stichting Laurens en/of de 
Verkoopmakelaar, dat al dan niet digitaal aan de Gegadigde ter beschikking  is/wordt  gesteld,  alsmede  de  
informatie  die  in  aanvulling  of  correctie  daarop is nagezonden en/of zich bevindt in een digitale dataroom 
of een fysieke dataroom ten kantore van de Verkoopmakelaar en/of waarvan mededeling wordt gedaan dat 
deze elders ter inzage ligt, alles teneinde de Gegadigde in de gelegenheid te stellen diens eigen onderzoek 
te (laten) doen alsmede de informatie met betrekking tot het object die door Gegadigde dient te worden 
nagegaan dan wel bekend is uit de Openbare Registers en/of Publieke Bronnen;  
 
Verkoopproces: 
De  procedure  waarmee Stichting Laurens  beoogt  te  komen  tot  een transactie tot verkoop van het Object, 
daaronder begrepen het moment van sluiten van een Koopovereenkomst. Het daadwerkelijke verloop van het 
Verkoopproces wordt in deze Deelname Verklaring nader uiteengezet. 
 
Vertegenwoordiger: 
(i)  elk  lid  van  een  orgaan  en  elke  medewerker  van  de  Gegadigde,  dan wel  (van)  een  medevennoot,  
een  moedervennootschap,  een  Gelieerde  Vennootschap,  of  op andere   wijze   gerelateerde   
rechtspersoon,   die   op   enigerlei   wijze   betrokken   is   bij   het Verkoopproces;  en/of   
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(ii)  elke  door  de  Gegadigde  in  het  kader  van  de  Verkoopproces voor bepaalde diensten ingeschakelde 
derde (daartoe begrepen, voor zover van toepassing, de leden van diens organen en de medewerkers), niet 
reeds zijnde een (persoon of) vennootschap als   bedoeld   onder   (i);   en/of    
(iii)   een   kapitaal/financieringsverschaffer   ofwel   directie  of (eind)belegger, niet reeds zijnde een (persoon 
of) vennootschap als bedoeld onder (i) of (ii);  
 
Vertrouwelijke  Informatie:  
alle  kennis,  gegevens  en  informatie  -  daaronder  begrepen  doch niet beperkt tot de Verkoopinformatie - 
die in verband met deelname van de Gegadigde aan het Verkoopproces die  eniger tijd hetzij schriftelijk, hetzij 
mondeling dan wel door middel van tekeningen, computerprogramma's, digitale gegevensdragers, 
elektronische (communicatie)middelen,   internet   of   anderszins,   door   of   namens   Stichting Laurens 
(bijvoorbeeld  via  de  Verkoopmakelaar)  aan  de  Gegadigde bekend zijn gemaakt of door de Gegadigde zijn 
verkregen, alsmede alle daarvan afgeleide kennis, gegevens  en informatie voor zover zulke kennis, gegevens 
en informatie ten tijde van zulk bekendmaken of verkrijgen niet: 
(i)       reeds rechtmatig in bezit van de Gegadigde zijn voordat deze informatie door Stichting Laurens werd 

verstrekt; en/of  
(ii)    openbaar bekend zijn  
 
 
Artikel 2 Verkoopproces 
 
2.1       Stichting Laurens is voornemens om over te gaan tot verkoop van het Object en wordt hierbij bijgestaan 

door de Verkoopmakelaar ten einde het structureren van het Verkoopproces.  
 
2.2 De verkoop van het Object zal plaatsvinden door middel van een gestructureerd en vrijwillig 

Verkoopproces. Het Verkoopproces betreft een openbare inschrijving. Het Verkoopproces is gebonden 
aan de beleidsregels “vervreemding onroerende zaken” van het College Sanering Zorginstellingen. 
Vervreemding dient plaats te vinden door middel van een open en transparant proces. CSZ toetst of 
een voorgenomen verkoop voldoet aan de beleidsregels en houdt toezicht op het Verkoopproces.  

 
2.3 Gegadigde is ermee bekend dat er meerdere Deelnemende Partijen aan het Verkoopproces zullen 

deelnemen en er door of namens Stichting Laurens met meerdere Deelnemende Partijen (al dan niet 
gelijktijdig) gesprekken worden gevoerd. Uitnodiging tot deelname aan het Verkoopproces is van de 
zijde van Stichting Laurens geheel vrijblijvend, hieruit vloeit voor de Gegadigde geen enkele 
(precontractuele) aanspraak of aanspraak op verdere deelname aan het Verkoopproces. Stichting 
Laurens is geheel vrij in haar keuze of en op welke wijze het Verkoopproces wordt voortgezet en met 
welke partijen.  

 
2.4  Aan het Verkoopproces kunnen slechts partijen deelnemen die de onderhavige Deelname Verklaring 

(digitaal) hebben ondertekend. Na ontvangst van de ondertekende Deelname Verklaring van de 
Gegadigde door Verkoopmakelaar, wordt aan de Gegadigde toegang verleend tot de 
Verkoopinformatie, al dan niet middels een dataroom.  

 
2.5  Het Object wordt verkocht op basis van het “as is, where is” principe. Dit principe gaat ervanuit dat de  

bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het Object door de 
verkrijgende partij wordt aanvaard, in welk kader aan de zijde van Stichting Laurens en diens 
Verkoopmakelaar en/of adviseurs diverse aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn. Een 
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eventuele koopovereenkomst wordt gesloten op basis van de concept Koopovereenkomst, welke is 
opgenomen in de Verkoopinformatie.   

 
2.6 Aan het Verkoopproces worden partijen die willen deelnemen namens een “nader te noemen meester”, 

al dan niet als toevoeging, niet toegelaten. Natuurlijke personen dienen bij ondertekening van de 
Deelname Verklaring tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 

 
2.7 Deelnemende Partijen worden gedurende de periode vanaf 14 augustus 2020 tot en met 2 oktober 

2020 12:00 uur, in de gelegenheid gesteld om een eigen onderzoek te doen naar de eigenschappen 
en staat van het Object (in breedste zin des woord), de juistheid en volledigheid van de 
Verkoopinformatie en de feitelijke situatie van het Object. 

 
2.8  Deelnemende Partijen hebben gedurende de hiervoor bedoelde onderzoeksperiode de mogelijkheid 

om het object te bezichtigen. Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats op nader vast te stellen 
momenten. Deelnemende Partijen zijn verplicht een afspraak te maken met Verkoopmakelaar, zonder 
afspraak kan er geen toegang tot het Object worden verschaft. 

 
2.9 Deelnemende Partijen hebben gedurende de onderzoeksperiode de mogelijkheid om vragen te stellen 

via de Q&A in de Dataroom, deze vragen en eventuele antwoorden daarop maken onderdeel uit van 
de Verkoopinformatie.  

 
2.10 Deelnemende Partijen worden in de gelegenheid gesteld om een Bieding uit te brengen op het Object. 

De Bieding dient uiterlijk op 2 oktober 12:00 uur te zijn ontvangen door de Verkoopmakelaar, e.e.a. 
conform de omschreven voorwaarden. 

 
2.11 Stichting Laurens heeft het recht om zonder opgaaf van reden(en) en zonder gehoudenheid aan enige 

schadevergoeding het Verkoopproces te beëindigen of te wijzigen, nieuwe Deelnemende Partijen uit 
te nodigen en toe te laten tot het Verkoopproces, (Deelnemende) Partijen uit te sluiten van en/of niet 
toe te laten tot het Verkoopproces; 

 
 
Artikel 3 Bieding & Gunning 
3.1 Een Bieding geschiedt uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk op 2 oktober 2020 om 12:00 “Uiterlijke 

Biedingsdatum” te zijn ontvangen door Verkoopmakelaar, onder schriftelijk wordt verstaan: 
- Aangetekend Schrijven; 
- Persoonlijk overhandigen; 
- E-mail; 
Het post en bezoek adres van Verkoopmakelaar is opgenomen in de Definitie van Verkoopmakelaar. 
Het te hanteren e-mail adres is info@schaub.nl. 

 
3.2 De Bieding van Gegadigde dient tenminste de navolgende uitgangspunten en gegevens te bevatten  

en/of te zijn bijgevoegd: 
- Volledige tenaamstelling en contactgegevens van de Gegadigde; 
- De koopsom kosten koper, die Gegadigde bereid is te betalen; 
- De beoogde leveringsdatum; 
- Eventuele voorwaarden en/of voorbehouden die de Gegadigde op wil nemen;  
- KvK uittreksel van Gegadigde; 
- Kopie legitimatie van Gegadigde; 
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- UBO Verklaring van Gegadigde; 
- POP Verklaring van Gegadigde; 

 
3.3     Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de Uiterlijke Biedingsdatum zal Verkoopmakelaar namens Stichting 

Laurens eventuele Gunning kenbaar maken aan de betreffende partij(en). Stichting Laurens heeft het 
recht om te gunnen aan een ander dan de hoogste bieder en/of niet te gunnen, zulks enkel ter 
beoordeling van Stichting Laurens. Stichting Laurens is gerechtigd om, na Uiterlijke Biedingsdatum, 
met één of meerdere partijen nader in gesprek te treden indien de Bieding(en) hiertoe aanleiding geven, 
zulks ter beoordeling van Stichting Laurens.  

 
3.4 Een koopovereenkomst komt tot stand op basis van de concept Koopovereenkomst in de 

Verkoopinformatie. Uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de Gunning kenbaar is gemaakt, dient de 
Koopovereenkomst te worden ondertekend door de betreffende partij.  

 
3.5 Een Kooptransactie dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de Raad 

van Commissarissen van Stichting Laurens alsmede het College Sanering Zorginstellingen. De 
benodigde goedkeuringen worden als opschortende dan wel ontbindende voorwaarden opgenomen in 
de Koopovereenkomst. 

 
3.6 Levering van het Object en de betaling van de Koopprijs vindt plaats op de in de Koopovereenkomst 

opgenomen Leveringsdatum. Gegadigde zal in diens bieding de beoogde Leveringsdatum opnemen, 
rekening houdend met de benodigde goedkeuringen, maar in ieder geval niet later dan 31 december 
2020. 

 
  

Artikel 4 Geheimhouding  
 
4.1  Deelname aan het Verkoopproces is strikt persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht en/of 

bezwaring. In dat kader verplicht de Gegadigde zich tot het hierna bepaalde, op  grond  waarvan 
Stichting Laurens  bereid  is  aan  de  Gegadigde  Vertrouwelijke Informatie te verstrekken in het 
kader van de deelname door de Gegadigde aan het Verkoopproces. 

 
4.2  De Gegadigde verbindt zich:  

a.  geen mededeling te doen aan noch enig overleg te voeren met een derde, niet zijnde een 
Vertegenwoordiger,  omtrent  (de  uitnodiging  tot  deelname  aan) het  Verkoopproces  en al   
hetgeen   daarmee   verband   houdt   (waaronder   derhalve   ook   de   inhoud   van 
gesprekken/onderhandelingen, voorstellen, etcetera);  

b.  Vertrouwelijke  Informatie  vertrouwelijk  te  behandelen,  zorgvuldig  te  (doen)  bewaren  en 
ervoor te zorgen dat een derde niet in strijd met deze verklaring van zulke Vertrouwelijke 
Informatie kennis krijgt;  

c. Vertrouwelijke  Informatie  uitsluitend  te  gebruiken  voor  zover  dat  noodzakelijk  is  in  het 
kader  van  de  deelname  aan  het Verkoopproces  en  aldus  niet  aan  te  wenden  en/of  te 
verwerken voor enig ander doel;  

d. Vertrouwelijke  Informatie  uitsluitend  te  vermenigvuldigen  voor  zover  dat  noodzakelijk  is 
met het oog op het onder c. bedoelde gebruik;  

e. geen  mededeling  te  doen  over  het  Verkoopproces  aan  huurders/gebruikers  van  de  in het  
Verkoopproces  betrokken  Objecten  en  die  huurders/gebruikers  op  geen enkele wijze te 
benaderen;  
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f. geen mededelingen en/of (informatie)verzoeken te doen ten aanzien van de voorgenomen 
verkoop van het Object danwel ten aanzien van het Verkoopproces aan (een) medewerker(s) 
van Stichting Laurens, behoudens na goedkeuring door of namens Laurens. 

f.  er op toe te zien en afdoende maatregelen te nemen om ongeoorloofde verspreiding van 
informatie,   datalekken,   cyberaanvallen   en   hacking   te   voorkomen   ter   zake   de 
Vertrouwelijke Informatie;  

g. de  Vertrouwelijke  Informatie  niet  aan  te  wenden  in  strijd  met  de  van  toepassing  zijnde 
wettelijke bepalingen en voorschriften, onder andere uit oogpunt van privacy van derden onder 
meer ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (of de daarvoor in de plaats 
tredende wet-/regelgeving).  

 
4.3 De Gegadigde is gerechtigd Vertrouwelijke Informatie zonder toestemming van Stichting Laurens aan 

een Vertegenwoordiger  te verstrekken, voor zover dat noodzakelijk is met het oog op het hiervoor  
onder  4.2.c. bedoelde gebruik en mits de betreffende Vertegenwoordiger zich eveneens tot het in  
deze  verklaring  bepaalde  heeft  verplicht.  De Gegadigde  dient  ervoor te  zorgen  dat  een  
Vertegenwoordiger  aan  de  in  deze  verklaring vermelde bepalingen zal zijn gebonden en 
overeenkomstig deze bepalingen handelt. Echter, de Gegadigde  en de  Vertegenwoordiger  dienen  
daarbij  te  allen  tijde  de  van  toepassing  zijnde wettelijke  bepalingen  en  voorschriften  in  acht  te  
nemen,  onder  meer  uit  oogpunt  van  privacy van    (gegevens    van)    derden    onder    meer    
ingevolge  de Algemene verordening gegevensbescherming (of de daarvoor in de plaats tredende 
wet-/regelgeving).  

 
4.4 In  geval  van  schending  door  de  Gegadigde  of  diens  Vertegenwoordiger  van  het  in  deze 

verklaring  bepaalde,  is de Gegadigde volledig aansprakelijk voor alle schade voor Stichting Laurens 
als gevolg hiervan. Stichting Laurens heeft in voorkomend geval het  recht  de Gegadigde  uit  te 
sluiten  van  het  Verkoopproces,  hetgeen  onverlet  laat  het  recht  van  Stichting Laurens  om 
schadevergoeding te vorderen.  

 
4.5  Indien  het Verkoopproces eindigt  anders  dan  door verkoop/levering aan de Gegadigde, dan blijven 

de verplichtingen van de Gegadigde en diens Vertegenwoordigers ten aanzien  van  de  
geheimhouding  omtrent  de  Vertrouwelijke  Informatie als  beschreven  in  dit  artikel  onverminderd  
van  toepassing  en  is  op verzoek van Stichting Laurens verplicht  de  Vertrouwelijke  Informatie  
(met  inbegrip  van  eventuele  kopieën  daarvan)  aan de Verkoopmakerlaar te retourneren, dan wel 
de Vertrouwelijke Informatie te vernietigen, tenzij zulks technisch onmogelijk blijkt. 

 
4.6 In  het  geval  dat  het Verkoopproces eindigt  anders  dan door verkoop/levering aan de Gegadigde, 

dan blijven de verplichtingen van deze verklaring ook te allen tijde onverminderd van toepassing voor 
een periode van twee (2) jaar vanaf de ondertekening  van  deze  verklaring, zulks laat onverlet  dat 
de verplichtingen en de bepalingen van artikel 4.5 te allen tijde moeten worden nageleefd.  

 
 
Artikel 5 Integriteitsverklaring  
 
5.1  De Gegadigde garandeert dat de informatie  die  door of namens  de  Gegadigde  is  en  zal  worden  

verstrekt,   correct  en  actueel is en in  het bijzonder  voor wat  betreft  diens  achterliggende    
natuurlijke    personen    en/of    (financieel) belanghebbenden ("Ultimate Beneficial Owner”).  
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5.2 Gegadigde verplicht zich tot het aanleveren van een UBO-verklaring alsmede POP-verklaring, zulks 
op ieder moment dat Stichting Laurens en/of Verkoopmakelaar hierom verzoekt.  

 
5.3  Er is met betrekking tot de Gegadigde of een Gelieerde Vennootschap van de Gegadigde (voor zover  

van  toepassing)  geen  faillissement  aangevraagd  of  uitgesproken,  noch  surseance  van betaling  
gevraagd  of  verleend  en  evenmin  is  sprake  van  (een  procedure  tot)  liquidatie  of soortgelijke 
situaties.  

 
5.4 De Gegadigde, danwel - voor zover van toepassing - een moedervennootschap of een Gelieerde 

Vennootschap    van    de    Gegadigde,    alsmede    hun    aandeelhouders,    bestuurders    en 
commissarissen, is/zijn voorafgaand aan de Verkoopprocedure niet bij een rechterlijke uitspraak 
veroordeeld voor een delict dat de professionele integriteit van (het bedrijf van) de betreffende 
ondernemingen/personen  raakt  en/of  aantast  en  zijn  in  ieder  geval  niet  bij  een  rechterlijke 
uitspraak  veroordeeld  vanwege  (i)  deelneming  aan  een  criminele  organisatie;  en/of  (ii) 
omkoping;  en/of  (iii)  fraude;  en/of  (iv)  witwassen  van  gelden.  De  Gegadigde,  danwel  -  voor 
zover  van  toepassing  -  een  moedervennootschap  of  een  Gelieerde  Vennootschap  van  de 
Gegadigde, alsmede hun aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, is/zijn ook thans niet 
betrokken  bij  een  procedure  en  er  loopt  -  voor  zover  bekend  -  thans  ook  geen  onderzoek  in 
verband met delicten zoals bedoeld in dit onderdeel.  

 
5.5 De Gegadigde zal de transactie financieren met rechtmatig verkregen vermogen en zal te allen tijde  

betalingen  doen  en  dienen  te  verrichten  via  rekeningen welke  worden  aangehouden  bij  (een) 
gebruikelijke financiële instelling(en). 

 
5.6 Indien er enige wijziging optreedt ten aanzien van de door Gegadigde verstrekte gegevens is de 

Gegadigde eraan gehouden deze wijziging kenbaar te maken aan Stichting Laurens, via de 
Verkoopmakelaar.  

 
 
Artikel 6 Informatie 
 
6.1  De  Gegadigde  dient  in  het  kader  van  een  eventuele  Bieding  terzake  de  deelname  aan  de 

Verkoopproces in ieder geval het volgende kenbaar te maken (voor zover van toepassing) en aan de 
Verkoopmakelaar toe te zenden:  
(i)  volledige naam/gegevens van de Gegadigde en (kantoor)adresgegevens van de Gegadigde;  
(ii)     een  kopie  van  de  geldende  statuten,  maatschaps-,  vennootschaps-  casu  quo  

commanditaire vennootschapsovereenkomst  (al  naar  gelang  de  situatie),  alsmede  een  
recent,  maximaal  één maand  oud,  uittreksel  uit  het  handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en indien  het  een  buitenlandse  vennootschap betreft: een uittreksel uit het lokale 
register waaruit de vennootschapsgegevens blijken;   

(iii)   een  -  wat  betreft  het  BSN-nummer  geanonimiseerde  -  kopie  van  een  geldig  paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs van (de bestuurder(s) van) de Gegadigde;  

(iv)    een ingevuld en ondertekend UBO-formulier waaruit de “Ultimate Beneficial Owner” blijkt van de 
betrokken  rechtspersoon  danwel vennootschap. Het UBO-formulier is opgenomen in de 
Verkoopinformatie of op aanvraag bij Verkoopmakelaar beschikbaar. Aan het UBO-formulier 
dient te worden toegevoegd een  -  wat  betreft  het  BSN-nummer  geanonimiseerde  -  kopie  
van  een  geldig  paspoort, identiteitskaart   of   rijbewijs   van   de “Ultimate Beneficial Owner(‘s)” 
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(v)   alle  overige  documenten  die  nodig  zijn  om  de  bevoegdheid  van  de  ondertekenaar(s)  van  
een bieding te verifiëren.  

 
6.2  Het vermelde onder 6.1 laat onverlet dat Stichting Laurens en/of  de  Verkoopmakelaar  het recht 

hebben om  nadere  informatie aan Gegadigde op te vragen, waaronder: 
- een  verklaring  omtrent gedrag (VOG-verklaring); 
- jaarrekeningen en/of jaarverslagen van de Gegadigde, of Gelieerde Vennootschap; 
- een opgaaf van de wijze waarop Gegadigde de koopprijs voornemens is te financieren; 
- een inzicht in de (groeps)structuur; 
- al hetgeen dat niet is omschreven in deze verklaring maar alsnog door Stichting Laurens  van 

belang wordt geacht. 
 

6.3  Een Gegadigde is te allen tijde gehouden om mee te werken aan een verzoek van Stichting Laurens 
of Verkoopmakelaar tot het verstrekken van informatie en zal de gevraagde informatie ten spoedigste 
aanleveren. Voorts is een Gegadigde gehouden om relevante wijzigingen, onjuistheden en/of 
aanvullingen ten aanzien van reeds verstrekte informatie pro-actief en tijdig aan Stichting Laurens en 
de Verkoopmakelaar kenbaar te maken, welke de aan hen toegezonden bescheiden en informatie - 
op vertrouwelijke basis - door een derde kan doen laten onderzoeken. Indien de Gegadigde de 
gevraagde informatie niet (tijdig) aan Stichting Laurens en/of Verkoopmakelaar verstrekt en/of de 
door Gegadigde verstrekte informatie onjuist blijkt, kan de Gegadigde zonder verdere aankondiging 
uit het Verkoopproces worden verwijderd ongeacht de fase waarin het Verkoopproces zich bevindt.  

 
 

Artikel 7 Algemeen en gebruik gegevens  
  
7.1 Op het gehele Verkoopproces  en  het  gestelde  in  deze  verklaring,  is  het Nederlands  recht  van 

toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.  
 
7.2 De  Gegadigde  is  er  mee  bekend  dat Verkoopmakelaar tijdens dit Verkoopproces  partij-adviseur  

is van Stichting Laurens.   
 
7.3 De Gegadigde aanvaart door ondertekening van deze verklaring dat diens gegevens opgenomen en 

verwerkt kunnen worden in het kader van de uitvoering van het Verkoopproces door Stichting 
Laurens, de Verkoopmakelaar en/of (een) bij het Verkoopproces betrokken derde(n). 

 
7.4 Door ondertekening van deze verklaring verklaart de Gegadigde bekend te zijn met de volledige 

inhoud van deze verklaring en hiermee akkoord te zijn. Tevens verklaart de Gegadigde middels 
ondertekening al het in deze verklaring bepaalde strikt te zullen naleven. Deze verklaring blijft 
gedurende het gehele Verkoopproces van kracht.  

 
7.5  De ondergetekende(n) staat/staan er voor in dat hij/zij ten aanzien van de ondertekening van deze 

verklaring bevoegd is/zijn de Gegadigde te vertegenwoordigen.  
 
7.6  Indien tot de Verkoopinformatie documenten behoren die zowel in de Nederlandse taal als, in 

vertaling,  in  een  vreemde  taal  beschikbaar  zijn,  prevaleert  te  allen  tijde  de  Nederlandstalige 
versie.  
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Aldus voor akkoord ondertekend,  
 
 
___________________________________________ (handtekening) 

door__________________________________________(naam), te________________________(plaats) op 
___-___- 2020 
 
 
EN 
 
 
___________________________________________ (handtekening) 

door__________________________________________(naam), te________________________(plaats) op 
__-___- 2020 
 


