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DEELNAMEVERKLARING
DISCLAIMER, GEHEIMHOUDINGSVERKLARING & INTEGRITEITSVERKLARING
voorgenomen verkoop woningbouwlocatie Park Vogelenzang Bloemendaal

De ondergetekende(n):
Naam

_________________________________________

Voornamen

_________________________________________

Adres

_________________________________________

Postcode en woonplaats

_________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________

EmaiIadres

_________________________________________

handelend voor zich en (voor zoveel van toepassing) namens de rechtspersoon/vennootschap:
Naam

_________________________________________

(statutair) gevestigd te

_________________________________________

Kantoorhoudende(feitelijk adres)

_________________________________________

in zijn/haar hoedanigheid van*

_________________________________________

(*, invullen hoedanigheid, bijvoorbeeld bestuurder of schriftelijk gevolmachtigde)
hierna (tezamen) te noemen: Gegadigde,

verklaart/verklaren hierbij jegens:

de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1062 HN Amsterdam, Overschiestraat 57, postadres:
1070 BB Amsterdam, Postbus 74077) gevestigde stichting Stichting GGZ inGeest, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34130371,
het volgende:
Definities.
Artikel 1.
In deze verklaring wordt voorts verstaan onder:
-

Dentons Europe LLP:

-

-

-

-

-

-

-

-

Dentons Europe LLP, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende 1082 MA Amsterdam, Gustav Mahlerplein 2 (Postbus 75510, 1070 AM
Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34207824;
GGZ inGeest:
de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1062 HN Amsterdam, Overschiestraat 57, postadres:
1070 BB Amsterdam, Postbus 74077) gevestigde stichting Stichting GGZ inGeest, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34130371;
Procesbegeleider:
de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1066 CN Amsterdam, Sloterweg 796) gevestigde
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Res & Smit B.V., ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34113587;
Transactie:
de verkoop en levering van (gedeelten van) park Vogelenzang gelegen te Bloemendaal, welke
registergoederen nader zijn beschreven in de Transactiedocumentatie die is of nog wordt
verstrekt door de Procesbegeleider, zulks naar aanleiding van de Verkoopprocedure en met
inachtneming van onder meer deze disclaimer, geheimhoudingsverklaring &
integriteitsverklaring en de Verkoopbrochure;
Transactie-informatie:
het geheel van informatie zoals samengesteld door GGZ inGeest en de Procesbegeleider, 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 ten
kantore van de Procesbegeleider en/of waarvan mededeling wordt gedaan dat deze elders ter
inzage ligt, alles uitsluitend teneinde de Gegadigde in de gelegenheid te stellen diens eigen
onderzoek te (laten) doen;
Verkoopbrochure:
de door de Procesbegeleider opgemaakte verkoopbrochure met betrekking tot de
Verkoopprocedure, die aan een gegadigde is of zal worden toegezonden;
Verkoopprocedure:
de procedure waarmee GGZ inGeest beoogt te komen tot de Transactie, een en ander als nader
door GGZ inGeest aan te geven en zoals omschreven in de Verkoopbrochure;
Vertegenwoordiger:
(i) elk lid van een orgaan en elke medewerker van de Gegadigde, dan wel (van) een
medevennoot, moedervennootschap, dochtervennootschap, groepsvennootschap, of op
andere wijze gerelateerde rechtspersoon, die op enigerlei wijze betrokken is bij de
Verkoopprocedure;
(ii) elke door de Gegadigde in het kader van de Verkoopprocedure voor bepaalde diensten
ingeschakelde derde (daaronder begrepen, voor zover van toepassing, de leden van diens
organen en de medewerkers), niet reeds zijnde een (persoon of)
vennootschap als bedoeld onder (i).
Onder dochtervennootschap en groepsvennootschap als hiervoor omschreven wordt in dit
kader verstaan een dochtervennootschap respectievelijk groepsvennootschap als bedoeld in de
artikelen 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
Vertrouwelijke Informatie:
alle kennis, gegevens en informatie – daaronder begrepen doch niet beperkt tot de TransactieInformatie – die in verband met deelname van de Gegadigde aan de Verkoopprocedure te eniger
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tijd hetzij schriftelijk, hetzij mondeling dan wel door middel van tekeningen,
computerprogramma's, cd-roms, internet of anderszins, door of namens GGZ inGeest
(bijvoorbeeld via de Procesbegeleider) aan de Gegadigde zijn bekend gemaakt of door hem 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 Gegadigdezijn; en/of
(ii) openbaar zijn.

Procedure.
Artikel 2.
1. De Gegadigde is er mee bekend dat tijdens de Verkoopprocedure met diverse (potentiele)
gegadigden gesprekken kunnen en zullen worden gevoerd door de Procesbegeleider, gevolgd
door een (al dan niet gelijktijdig) bieding door de gegadigden. Van de zijde van GGZ inGeest is dit
geheel vrijblijvend. Daaruit vloeit voor een gegadigde geen enkele (precontractuele) aanspraak
voort ten opzichte van GGZ inGeest, ook niet een aanspraak op verdere deelname aan een
eventueel vervolg van de Verkoopprocedure. GGZ inGeest is, zonder verdere opgaaf van
redenen, geheel vrij in de keuze of en hoe de Verkoopprocedure wordt voortgezet, met welke
gegadigde(n) en GGZ inGeest is, zonder verdere opgaaf van redenen, geheel vrij om op enig
moment een overeenkomst met betrekking tot de Transactie te sluiten of af te zien van het
aangaan van een dergelijke overeenkomst.
2. De gegadigden zullen separaat (al dan niet op een later moment) nadere documentatie
ontvangen en zullen zodra de dataroom opengesteld wordt, in de gelegenheid worden gesteld
om die dataroom te raadplegen.

Disclaimer.
Artikel 3.
1.

2.

Deze disclaimer is een globale weergave van algemene, voor de gehele Verkoopprocedure en de
daarmee verband houdende informatie geldende (aansprakelijkheids)beperkingen/-bepalingen.
De Gegadigde aanvaardt de onderstaande disclaimer.
De uitnodiging tot het voeren van (oriënterende)gesprekken en de (uitnodiging tot) deelname
aan (het vervolg van) de Verkoopprocedure (in iedere vorm) impliceert op geen enkele wijze een
aanbod van de kant van GGZ inGeest. GGZ inGeest behoudt zich alle rechten voor en aan (een
uitnodiging tot) het voeren van (oriënterende)gesprekken of deelname aan (het vervolg van) de
Verkoopprocedure kan de Gegadigde geen enkel recht ontlenen, ook niet een recht op het
voeren/voortzetten van enig overleg of enige onderhandeling met GGZ inGeest en evenmin het
recht om tot (een eventuele volgende fase van) de Verkoopprocedure te worden toegelaten. De
uitnodiging tot het voeren van (oriënterende) gesprekken of een uitnodiging tot deelname aan
(het vervolg van) de Verkoopprocedure impliceert niet dat GGZ inGeest van de Gegadigde een
zodanig beeld heeft dat hij zonder meer als potentiele koper wordt geaccepteerd. GGZ inGeest
is derhalve vrij om zonder opgaaf van reden(en) en zonder enige gehoudenheid tot
schadevergoeding of anderszins:
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a.

de Verkoopprocedure (en de daarop van toepassing zijnde documentatie) te wijzigen waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het wijzigen van de parameters van de
voorgenomen Transactie(s) of andere daarmee verband houdende procedures - of (ten
aanzien van een of meer registergoederen) te beëindigen;
b. nieuwe gegadigden tot de Verkoopprocedure toe te laten (in welke fase dat proces ook
verkeert);
c. al dan niet gelijktijdig in onderhandeling te treden met een of meer gegadigden of derden
(ook voordat een eventuele uiterste inleverdatum van biedingen is verstreken), zonder dat
de Gegadigde daaraan enig recht kan ontlenen (zoals het doen van een nieuw voorstel
indien met een andere gegadigde een onderhandelingsresultaat wordt bereikt waarvan de
(hoofd)voorwaarden of transactiesystematiek afwijken/afwijkt van hetgeen waarop de
Gegadigde zijn voorstel heeft gebaseerd);
d. zolang niet sprake is van een schriftelijke, door of namens GGZ inGeest ondertekende,
overeenkomst met betrekking tot de Transactie, onderhandelingen of gesprekken op enig
moment te beëindigen, ongeacht in welk stadium die zich bevinden (bijvoorbeeld omdat
aan de zijde van GGZ inGeest een eventueel benodigde hogere interne goedkeuring niet
is/wordt verkregen);
e. niet op een voorstel in te gaan;
f. een voorstel niet te accepteren, ongeacht of het voorstel de hoogst voorgestelde koopprijs
inhoudt; en
g. een Transactie aan te gaan met een ander dan degene met de hoogst voorgestelde prijs.
GGZ inGeest is nimmer gehouden tot het vergoeden van door een gegadigde gemaakte
kosten of door een gegadigde eventueel geleden schade.
3. De gehele Verkoopprocedure, alsmede het gespreks- en eventueel onderhandelingstraject,
alsmede daaruit (eventueel) voortvloeiende verplichtingen en/of overeenkomst(en) zijn casu quo
worden geacht van de zijde van GGZ inGeest te allen tijde te zijn aangegaan onder het
voorbehoud van goedkeuring danwel medewerking van GGZ inGeest en/of een van haar organen
(waaronder nadrukkelijk begrepen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van GGZ
inGeest) en een voorbehoud van goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen.
4. De Transactie-Informatie (daaronder ook begrepen de informatie die zich bij de Procesbegeleider
of de in de Transactie-Informatie aangegeven plaatsen bevindt, alsmede de gegevens die door de
Procesbegeleider zullen worden en/of zijn verstrekt) is bedoeld om de Gegadigde in de
gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. De
Gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen. In dit kader geldt voorts het volgende:
a. de eventuele beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat,
foto's en alle overige gegevens, als opgenomen in de Transactie-Informatie, zijn op basis van
de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Hierbij zij opgemerkt dat
er stukken kunnen zijn bijgevoegd (bijvoorbeeld tekeningen en/of technische gegevens) die
betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de bouwkundige oplevering.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. Voorts verklaart de
Gegadigde er uitdrukkelijk op te zijn gewezen dat GGZ inGeest:
‒ niet kan instaan voor afwezigheid van de omstandigheid dat in het verleden door
gebruikers bepaalde gemeenschappelijke ruimten, al dan niet in afwijking van de van
toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften, in gebruik zijn genomen en voor dat
gebruik (bouwkundige)voorzieningenzijn getroffen;
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5.

6.

7.

8.

9.

‒ geen oordeel heeft over afwijkingen tussen het aantal op een (NEN) meetcertificaat
vermelde vierkante en/of kubieke meters en het daadwerkelijke aantal aanwezige
vierkante dan wel kubieke meters vloeroppervlakte;
‒ geen oordeel heeft en/of garantie verleent over door de door haar eventuele
beheerders aangeleverde informatie;
‒ mogelijk niet (juist en/of volledig) is geïnformeerd over vormen van ingebruikneming
zonder titel;
‒ niet instaat voor de aanwezigheid van energielabels - of soortgelijke documenten - en
niet kan instaan of dergelijke labels - indien aanwezig - conform de daartoe geldende
normen zijn opgesteld door een daartoe bevoegde persoon;
‒ niet kan instaan voor de correctheid van het fotomateriaal en dat foto’s ook gebouwen
of gebouwgedeelten kunnen omvatten die geen onderdeel zijn van de
Verkoopprocedure.
De vorenstaande opsomming is niet limitatief;
b. indien uit de Transactie-Informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is
dat een persoonlijk oordeel van GGZ inGeest en/of derden die door GGZ inGeest daarvoor
zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door GGZ inGeest of door derden daarvoor gehanteerde
maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend;
c. het feit dat door GGZ inGeest eventueel prognoses, planningen en dergelijke zijn gemaakt,
impliceert geen verplichting voor GGZ inGeest om dienovereenkomstig te handelen casu
quo na te laten. Voor dergelijke informatie, die tevens kan betreffen een opname van de
huidige toestand en een inschatting voor de toekomstige toestand van een registergoed,
geldt het hiervoor sub b. bepaalde onverkort.
Geen enkele medewerker van GGZ inGeest en geen van de door GGZ inGeest ingeschakelde
derden (daaronder begrepen de Procesbegeleider) is gemachtigd om de Gegadigde met
betrekking tot (het gebruik van) de registergoederen (garantie)verklaringen te verstrekken.
De Gegadigde kan zich nimmer jegens GGZ inGeest of door GGZ inGeest ingeschakelde derden
(daaronder begrepen de Procesbegeleider) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de
Transactie-Informatie, noch dat hij als gevolg van een technische storing of anderszins geen
toegang tot de beschikbaar gestelde informatie heeft gehad, noch dat hij niet voldoende in de
gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de
beschikbaar gestelde informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk (ander)
onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
De Gegadigde is er mee bekend dat GGZ inGeest de te verkopen registergoederen zal
overdragen op de datum van overdracht en aanvaarding in alle opzichten op basis van het
uitgangspunt "as is, where is", waaronder onder meer bedoeld in de bouwkundige, juridische,
milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin de registergoederen zich alsdan
bevinden, zulks zonder terzake enige aanspraak op GGZ inGeest te hebben. GGZ inGeest staat
niet in voor de afwezigheid van (al dan niet verborgen) gebreken.
GGZ inGeest is niet verplicht tot gelijke behandeling van gegadigden in verband met de
voorgenomen verkoop. Alle gegadigden zijn verantwoordelijk voor hun eigen kosten in verband
met de deelname aan de Verkoopprocedure, waaronder begrepen de kosten van adviseurs.
Een uitnodiging tot deelname aan de Verkoopprocedure is strikt persoonlijk en niet vatbaar voor
overdracht en/of bezwaring.
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10. lndien tot de Transactie-Informatie documenten behoren die zowel in de Nederlandse taal als, in
vertaling, in een vreemde taal beschikbaar zijn, prevaleert te allen tijde de Nederlandse versie.
Geheimhouding.
Artikel 4.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De Gegadigde verplicht zich tot het hierna bepaalde op grond waarvan GGZ inGeest bereid is
aan de Gegadigde enige Vertrouwelijke lnformatie te verstrekken danwel mede te delen (of te
laten verstrekken dan wel mededelen) in het kader van de (uitnodiging tot) deelname door de
Gegadigde aan de Verkoopprocedure.
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) de Verkoopprocedure en al
hetgeen daarmee verband houdt (waaronder derhalve ook de inhoud van
gesprekken/onderhandelingen, voorstellen, et cetera);
b. Vertrouwelijke lnformatie vertrouwelijk te behandelen, zorgvuldig te (doen) bewaren en
ervoor te zorgen dat een derde niet in strijd met deze verklaring van zulke Vertrouwelijke
lnformatie kennis krijgt;
c. Vertrouwelijke lnformatie uitsluitend te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is in het
kader van de deelname aan de Verkoopprocedure;
d. Vertrouwelijke lnformatie uitsluitend te vermenigvuldigen voor zover dat noodzakelijk is
met het oog op het onder c. bedoelde gebruik; en
e. ook geen mededeling te doen over de Verkoopprocedure aan huurders/gebruikers van de
in de Verkoopprocedure betrokken registergoederen en die huurders/gebruikers op geen
enkele wijze te benaderen in het kader van de Verkoopprocedure.
De Gegadigde is gerechtigd Vertrouwelijke lnformatie zonder toestemming van GGZ inGeest aan
een Vertegenwoordiger openbaar te maken, voor zover dat noodzakelijk is met het oog op het
hiervoor onder 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 voormelde bepalingen zal zijn gebonden en
overeenkomstig deze bepalingen handelt.
De Gegadigde is gerechtigd Vertrouwelijke lnformatie te delen met derden voorzover zij hiertoe
verplicht is onder toepasselijke wet en regelgeving van de jurisdicties waarin zij actief is, of door
een bevoegde toezichthouder in deze jurisdicties, of indien wordt verzocht door een rechter in
de daartoe bevoegde jurisdictie. Gegadigde zal GGZ inGeest hiervan tijdig vooraf schriftelijk op
de hoogte stellen, tenzij dit in strijd is met toepasselijke wet en regelgeving, of dit niet
redelijkerwijs van haar kan worden verwacht.
In geval van schending door de Gegadigde of diens Vertegenwoordiger van het in de
onderhavige geheimhoudingsverklaring bepaalde, heeft GGZ inGeest het recht de
desbetreffende gegadigde uit te sluiten van de Verkoopprocedure, hetgeen onverlet laat het
recht van GGZ inGeest om eventuele schadevergoeding te vorderen.
lndien de Verkoopprocedure (ten aanzien van de Gegadigde) eindigt anders dan door
verkoop/levering aan de Gegadigde:
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a.

b.

blijven de verplichtingen van de Gegadigde (en diens Vertegenwoordigers) uit deze
verklaring voortduren voor een periode van ten minste twee jaar na het eindigen als
hiervoor bedoeld; en
zal de Gegadigde na ontvangst van een bericht daartoe van GGZ inGeest terstond alle
Vertrouwelijke lnformatie aan GGZ inGeest retourneren met inbegrip van kopieën daarvan,
dan wel alle Vertrouwelijke lnformatie vernietigen, met uitzondering van Vertrouwelijke
lnformatie welke zij verplicht is aan te houden onder toepasselijke wet en regelgeving van
de jurisdicties waarin zij actief is, of Vertrouwelijke lnformatie welke gehouden wordt in de
vorm van elektronische archieven en back-up systemen waardoor retournering of
vernietiging redelijkerwijs niet van Gegadigde verwacht kan worden. Op dergelijke niet
geretourneerde of vernietigde informatie blijft dit onderdeel onverminderd van toepassing

lntegriteitsverklaring.
Artikel 5.
1.

2.

3.

4.

De informatie die door de Gegadigde is en zal worden verschaft, is correct en actueel en er zijn
ten opzichte van reeds verschafte informatie geen materiele wijzigingen ten aanzien van de
vennootschap/rechtspersoon, de aandeelhouder(s), certificaathouders, bestuurders en
commissarissen en/of andere betrokkenen, in het bijzonder wat betreft de uiteindelijke
gerechtigde (alles voorzover van toepassing). De Gegadigde is gehouden terstond melding te
doen aan GGZ inGeest van iedere relevante wijziging casu quo verandering in de door haar
verschafte informatie.
Er is met betrekking tot de Gegadigde of een dochtervennootschap van de Gegadigde (inclusief
een groepsvennootschap, als bedoeld in artikel 2:24b BW, van de dochtervennootschap) geen
faillissement aangevraagd of uitgesproken, noch surseance van betaling gevraagd of verleend en
evenmin is sprake van (een procedure tot) liquidatie of soortgelijke situaties.
De Gegadigde, een moedervennootschap, een dochtervennootschap (inclusief een
groepsvennootschap, als bedoeld in artikel 2:24b BW, van de dochtervennootschap), alsmede
hun aandeelhouders, bestuurders en commissarissen 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 om een of
meer van de hieronder voormelde redenen:
a. deelneming aan een criminele organisatie;
b. omkoping;
c. fraude; en/of
d. witwassen van gelden.
De Gegadigde, een moedervennootschap, dochtervennootschap (inclusief een
groepsvennootschap, in de zin van art. 2:24b BW, van de dochtervennootschap), alsmede hun
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen 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.
De Gegadigde zal de transactie financieren met rechtmatig verkregen vermogen en zal te allen
tijde betalingen doen en dienen te verrichten in het kader van de Transactie via rekeningen die
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worden aangehouden bij (een) financiële instelling(en) die een vergunning bezit(ten) van de
Nederlandsche Bank en/of de relevante toezichthouder in een lidstaat van de Europese Unie.

Algemeen.
Artikel 6.
1. GGZ inGeest heeft het recht om gedurende de Verkoopprocedure nadere informatie van de
Gegadigde te vragen, zoals:
‒ een kopie van de geldende statuten en een uittreksel uit het handelsregister;
‒ alle overige documenten die nodig zijn om de bevoegdheid van de ondertekenaar(s)
van een bieding te verifiëren:
‒ nadere informatie omtrent zeggenschap en achterliggende (financieel)
belanghebbenden ("Ultimate Beneficial Owners"), waaronder opgaaf van eventueel
betrokken politiek prominente personen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme;
‒ een opgave van de wijze waarop de Gegadigde de Transactie voornemens is te
financieren;
‒ inzicht in de (groeps)structuur;
‒ een BIBOB toets te laten uitvoeren;
‒ inzicht in de financiële positie, waaronder jaarrekeningen en/of jaarverslagen; en/of
‒ informatie inzake eventuele vereiste interne goedkeuringen aan de zijde van de
gegadigde - in het geval er nog geen goedkeuring is verkregen - een beschrijving van
het relevante goedkeuringsproces (inclusief time frame);
‒ een "voor akkoord" door een daartoe bevoegd natuurlijk persoon getekend
exemplaar van het plan van aanpak;
‒ een Verklaring Omtrent het Gedrag met betrekking tot de gegadigde en de UBO
‒ al hetgeen GGZ inGeest verder van belang acht in dit kader.
2. Op de gehele Verkoopprocedure en het gestelde in deze verklaring, is Nederlands recht van
toepassing.
3. Geschillen die in verband met de Verkoopprocedure ontstaan zullen bij uitsluiting worden
beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
4. De Gegadigde is er mee bekend dat (de notaris verbonden aan) Dentons Europe LLP in de
Verkoopprocedure partij-adviseur is van GGZ inGeest. Op de werkzaamheden van (de notaris
verbonden aan) Dentons Europe LLP zullen de algemene voorwaarden van Dentons Europe LLP
van toepassing zijn welke opgenomen zullen worden in de Transactie-Informatie. In aanvulling
op voormelde voorwaarden, geldt dat Dentons Europe LLP, de betrokken notaris en/of diens
medewerkers in het kader van dit Verkoopprocedure ook nimmer aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor de (commerciële) informatie die ter beschikking is gesteld, de wijze waarop GGZ
inGeest omgaat met biedingen, de volledigheid daarvan en/of de (al dan niet) gunning. Dentons
Europe LLP is betrokken als partij-adviseur van GGZ inGeest en de rol van Dentons Europe LLP is
beperkt tot het opstellen van de relevante documentatie, advisering/begeleiding van GGZ
inGeest en afwikkeling van de beoogde transactie(s), waaronder begrepen het verlijden van de
vereiste akte(n) van levering.
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5.

6.

Door ondertekening aanvaardt de Gegadigde en verklaart de Gegadigde bekend te zijn met het
hiervoor in deze verklaring bepaalde, alsmede de voorwaarden waaronder de
Verkoopprocedure plaats vindt en onder meer is verwoord in de beschrijving die is opgenomen
in de Verkoopbrochure zoals aan Gegadigde ter beschikking is gesteld in dit kader. Deze
verklaring blijft gedurende het gehele Verkoopprocedure van kracht.
De ondergetekende(n) staat/staan er voor in dat hij/zij ten aanzien van de ondertekening van
deze verklaring bevoegd is/zijn de Gegadigde vertegenwoordigen.

Aldus aanvaard en ondertekend te_____________________ op_____________________ 2019
_____________________
door:_____________________
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