BIJLAGE 1

FORMULIER AANMELDING EN VERKLARING BIJ AANMELDING

TEN BEHOEVE VAN: GEBRUIKSRECHT WAARHUIS MET SCHUUR SCHAPHALSTERZIJL
Naam onderneming: 1
Vestigingsadres:

Postadres

…………………………………………………………………
Straat en huisnummer:

…………………………………………………………………

Postcode:

…………………………………………………………………

Vestigingsplaats:

…………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………………

Postbus:

…………………………………………………………………

Postcode:

…………………………………………………………………

Plaats:

………………………………………………………………...

Kamer van Koophandel nummer 2

…………………………………………………………………

Gegevens contactpersoon van de onderneming, met wie het contact zal
verlopen:
Naam:

…………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………………

Indien van toepassing: deelnemers samenwerkingsverband:

1.

2.

Organisatie:

………………………………………………………………….

Naam:

………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………………

Organisatie:

………………………………………………………………….

Naam:

………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………………

1

Deelnemers uit een samenwerkingsverband (ingeschreven in combinatie zoals ingevuld op het Aanmeldformulier) dienen allen deze
Verklaring bij aanmelding te ondertekenen en in te dienen. Bij een samenwerkingsverband of combinatie gaat het om meerdere
ondernemingen die gezamenlijk inschrijven.
2 dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming

Paraaf:

Pagina 1 van 5

3.

Organisatie:

………………………………………………………………….

Naam:

………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………………

AANMELDING
Ondergetekende verklaart door ondertekening en indiening van dit formulier zich aan te melden voor de
procedure voor de vestiging van een opstalrecht inzake Waarhuis met schuur Schaphalsterzijl van het
Waterschap Noorderzijlvest conform de voorwaarden en uitgangspunten zoals omschreven in de
Selectieleidraad.
UITSLUITINGSGRONDEN
Ondergetekende verklaart hierbij dat:
- zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen
van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak
veroordeeld is (onder uitsluitingsgronden vallen in ieder geval veroordelingen op grond van de volgende
artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter,
tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater) wegens:
• deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene
criminele activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie
om de betreffende strafbare feiten te plegen, actief deelneemt:
▪ aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een
gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in
overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf
of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten
minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of
een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval,
onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, zelfs indien
hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en,
onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken
lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd;
▪ aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat
zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele
activiteiten van de organisatie;
▪ gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot
overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een activiteit waarvan de
uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd strafba ar feit, zelfs
indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit;

•
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omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk
een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een an der beloven of verstrekken,
om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn
ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk,
aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard
daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;
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•

-

-

fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan.
Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of
onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overlegd, hetzij in strijd met een
specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen
voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene
communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk
worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden
misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn
toegekend;
• of witwassen van geld, waaronder wordt verstaan:
o de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een
criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de
illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze activiteit is
betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;
o het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding,
verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn
uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
o de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van
verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit criminele activiteit of uit deelneming
aan een degelijke activiteit;
o deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot,
vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van de in
de voorgaande drie punten bedoelde daden;
zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn
gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming
niet verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in
de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;
zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;
zijn onderneming voldoet aan de in de selectieleidraad (en bijbehore nde bijlagen) gestelde
geschiktheidseisen;

De bewijsstukken bij de uitsluitingsgronden hoeven vooralsnog niet aangeleverd te worden. De
onderliggende bewijsstukken kunnen worden opgevraagd aan de partij die krijgt gegund.
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GESCHIKTHEIDSEISEN
Ondergetekende verklaart hierbij dat:
zijn onderneming voldoet (c.q. zich conformeert aan) aan de in de selectieleidraad, paragraaf 4.3
gestelde eisen m.b.t.:
1. financiële draagkracht;
2. relevante ervaring.
(indien sprake van een samenwerkingsverband) door zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseisen
een beroep wordt gedaan op:
eis 1:

………………………………………………………………………………

(Naam organisatie)

eis 2:

………………………………………………………………………………

(Naam organisatie)

De bewijsstukken ten aanzien van de geschiktheidseisen dienen bijgevoegd te worden zoals omschreven in
de selectieleidraad.
ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart hierbij dat:
-

-

-

hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend;
het verklaarde in deze Verklaring bij aanmelding gelijk is aan hetgeen in de overige selectiedocumenten
wordt gevraagd;
hij zich er van bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan worden
aangemerkt als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de
resterende duur van de procedure;
er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;
de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig
register van het land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde ;
de kandidaten die voor de gunningsfase worden geselecteerd bij aanvang van de gunningsfase een
recent (maximaal zes (6) maanden oud) uittreksel van het handelsregister van de kamer van koophandel
in te dienen, waaruit blijkt dat de persoon die de aanmelding heeft ondertekend bevoegd is de
onderneming te vertegenwoordigen;
hij deze verklaring gestand doet tot 1 oktober 2021
Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon die het formulier aanmelding en de verklaring bij aanmelding ondertekenen
in het handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in het
handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, zal het formulier
ook door die twee of meer personen ondertekend moeten worden. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van
de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet daar rekening mee gehouden worden.

Gedaan te ………………………………, op …………………………… 2021
De hoofdinschrijver
…………………………………………………………………………… (handtekening)
…………………………………………………………………………… (naam)
…………………………………………………………………………… (functie)
Z.O.Z.
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Indien sprake is van een samenwerkingsverband, dienen ook de mede-inschrijvers te ondertekenen:
Mede-inschrijver 1

Mede-inschrijver 2

Mede-inschrijver 3

Organisatie

Naam persoon

Datum

Handtekening
Gezamenlijk met dit formulier, conform de eisen zoals omschreven in de selectieleidraad, dient aanmelder
in te dienen:
-

Financiële visie op realisatie en exploitatie (apart bijvoegen, max. 2 pagina’s A4)
Format referentieproject (conform bijlage 2)
Visie op de opgave (apart bijvoegen, max. 6 pagina’s A4)

Zoals beschreven in de Selectieleidraad.
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