
 

BRAVISSIMO 
Aanbestedingsdocument 
Het inwinnen en presenteren van reistijden en 
intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en 
Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 
 
 
18 december 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdrachtgever 
 
Provincie Noord-Brabant 
Directie Economie & Mobiliteit 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 

 

 datum vrijgave   beschrijving   goedkeuring   vrijgave 

18-12-2006  Definitief  P. de Wolff  H.W.J. Swaans 

 

Provincie Noord-Brabant 



 
 
 
 

 projectnr. PW.22.N.DVMALG.21 BRAVISSIMO 
 18 december 2006 Aanbestedingsdocument 
   

 

 blad 1 van 25   
 

Provincie Noord-Brabant 

Inhoud Blz. 

 
1  Aanbesteder 1 
2  Aanbestedingsprocedure 1 
3  Inlichtingen 1 
4  Inschrijving 1 
5  Beoordelingsprocedure 1 
6  Bewijsstukken en Eigen Verklaringen 1 
7  Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 1 
8  Tegemoetkoming kosten aanbieding 1 

Bijlage 1:  Model Inschrijvingsbiljet 1 

Bijlage 2:  Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 projectnr. PW.22.N.DVMALG.21 BRAVISSIMO 
 18 december 2006 Aanbestedingsdocument 
   

 

 blad 2 van 25   
 

Provincie Noord-Brabant 

 
 

1  Aanbesteder 

1. De aanbestedende dienst van het project is: 
 
Provincie Noord-Brabant 
Directie Economie & Mobiliteit 
Bureau Uitvoering Mobiliteit 
Postbus 90151 
5200 MC  ’s-HERTOGENBOSCH 
 
Bezoekadres: 
 
Provinciehuis 
Brabantlaan 1 
5216 TV  ’s-Hertogenbosch 
 

2. Vertegenwoordiger van de opdrachtgever 
 

De provincie Noord-Brabant wijst na afronding van de aanbesteding namens de 
opdrachtgever een vertegenwoordiger aan en deelt dit in de opdrachtbrief mee aan 
de opdrachtnemer. 

2  Aanbestedingsprocedure 

1. De aanbesteding van het project BRAVISSIMO vindt plaats in de vorm van een 
Europese openbare aanbesteding. Op dit bestek is de UAV-GC 2005 van 
toepassing. 
 

2. Aanbiedingen die onder voorbehoud c.q. voorwaarden worden gedaan, worden 
door de opdrachtgever terzijde gelegd. Algemene of verkoopvoorwaarden van de 
opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
 

3. De indiening van de aanbieding dient plaats te vinden op woensdag 31 januari 
2007, uiterlijk om 11.00 uur. Bij de inschrijving dient Envelop 1, met niet-
prijsgebonden informatie, in vijfvoud te worden aangeleverd, waarvan tenminste 
één exemplaar losbladig. Het losbladige exemplaar dient om gekopieerd te kunnen 
worden. Daarnaast dient één digitaal exemplaar in pdf-formaat op CD-ROM te 
worden aangeleverd. De CD-ROM versie bevat minimaal dezelfde informatie als 
de papieren versie van de aanbieding. 
Daarnaast dient in enkelvoud Envelop 2, met de prijsaanbieding, te worden 
aangeboden in een gesloten envelop/verpakking, met daarop duidelijk zichtbaar 
vermeld: “NIET OPENEN, Aanbieding  project BRAVISSIMO, Provincie 
Noord-Brabant”. De prijsaanbieding wordt niet digitaal aangeleverd. 
U kunt de schriftelijke exemplaren van uw aanbieding indienen op het hierboven 
genoemde adres. Op het publicatiebord in de hal van het provinciehuis is 
aangegeven op welke kamer u de aanbieding kunt indienen.  
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Het per post/koerier indienen van inschrijvingen geschiedt voor eigen rekening en 
risico en verdient geen aanbeveling. De inschrijver draagt zelf het risico van 
vertraging in de postverzending. 
Inschrijvingen die per e-mail en/of fax worden ingediend, worden niet 
geaccepteerd. 
 
 
Aankondiging van overheidsopdrachten: 
De aanbesteding wordt bekendgemaakt op de Aanbestedingskalender - internetsite: 
www.aanbestedingskalender.nl. 

www.aanbestedingskalender.nl
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3  Inlichtingen 

1. Ter beantwoording van vragen naar aanleiding van de uitvraag organiseert de 
provincie Noord-Brabant een schriftelijke vragenronde. De geïnteresseerde 
marktpartijen kunnen hun vragen uiterlijk op maandag 15 januari 2007 om 12.00 
uur schriftelijk indienen met de volgende adressering: 
 
Provincie Noord-Brabant 
Bureau Inkoop en Logistiek 
R.E. (Remco) de Jong 
Postbus 90151 
5200 MC  ’s-HERTOGENBOSCH 
073 681 27 46 
rdjong@brabant.nl  
 

2. Voor de beantwoording en bespreking van de schriftelijk gestelde vragen 
organiseert de aanbesteder een inlichtingenbijeenkomst, op dinsdag 16 januari om 
15.00 uur in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Op het publicatiebord in de 
hal van het provinciehuis is aangegeven op welke kamer de inlichtingenbijeenkomst 
wordt gehouden. Bestekhouders dienen uiterlijk op maandag 15 januari 2007 om 
12.00 uur per e-mail aan te geven of ze bij de inlichtingenbijeenkomst aanwezig 
zullen zijn, bij rdjong@brabant.nl.  

 
3. Ter beantwoording van de ingediende vragen stelt de aanbesteder een Nota van 

Inlichtingen op. De Nota van Inlichtingen wordt e-mail toegestuurd aan de 
bestekhouders. 

4  Inschrijving 

1. De inschrijving geschiedt op het bijgevoegde inschrijvingsbiljet dan wel op een 
geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet. 

 
2. De bij het inschrijvingsbiljet behorende Eigen Verklaring maakt deel uit van de 

inschrijving.  
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van ondernemingen, al dan niet 
als vennootschap onder firma, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk een 
door hem opgestelde, gedateerde en ondertekende Eigen Verklaring te worden 
bijgevoegd.  

 
De inschrijving is ongeldig indien de vereiste Eigen Verklaring ontbreekt of niet 
naar waarheid is ingevuld. 
 

3. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een "Verklaring bestuurder omtrent 
rechtmatigheid inschrijving" (model K) te voegen.  
 
De bij het inschrijvingsbiljet behorende "Verklaring bestuurder omtrent 
rechtmatigheid inschrijving" maakt deel uit van de inschrijving.  

 

mailto:rdjong@brabant.nl
mailto:rdjong@brabant.nl.
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Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van ondernemingen, al dan niet 
als vennootschap onder firma, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk een 
"Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving" te worden bijgevoegd.  

 
De inschrijving is ongeldig indien de vereiste verklaring ontbreekt of niet naar 
waarheid is ingevuld. 
 

4. De inschrijver moet zijn inschrijving gestand doen gedurende 90 kalenderdagen na 
de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

 
5. De inschrijving geschiedt op basis van het twee enveloppen systeem. De 

inschrijving bestaat uit een projectvoorstel en een prijsaanbieding. De inschrijver 
dient het projectvoorstel en de prijsaanbieding in twee gescheiden enveloppen in bij 
de Aanbesteder, en wel op de volgende wijze: 
 
• Envelop 1 - met niet-prijsgebonden informatie - bevat uitsluitend: 

 Projectvoorstel in vijfvoud; 
 De Eigen Verklaring; 
 De "Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving" (model 

K). 
• Envelop 2 - met prijsgebonden informatie -  is gesloten en bevat de 

prijsaanbieding, bestaande uit: 
 Inschrijvingsbiljet in enkelvoud met de van de provincie verlangde 

financiële bijdrage voor de vaste periode van vier jaar, alsmede de 
verlangde financiële bijdrage voor het optionele verlengingsjaar.  

 
6. Het projectvoorstel richt zich op de wijze van uitvoering van de werkzaamheden 

ten behoeve van het project BRAVISSIMO. De inschrijver beschrijft in het 
projectvoorstel de werking van het aangeboden systeem en de wijze waarop het 
aangeboden systeem voldoet aan de vraagspecificatie. In het projectvoorstel dient 
de inschrijver in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende aspecten: 

 
• Werking en kwaliteit van het aangeboden systeem; 
• Aanpak van het project, zoveel als mogelijk onderscheiden naar de in de 

vraagspecificatie gedefinieerde deelgebieden; 
• Projectreferenties; 
• Samenstelling consortium (indien van toepassing); 
• Samenstelling projectteam; 
• Procesaanpak en planning; 
• Opleiding van gebruikers en bijbehorende documentatie; 
• Voorstel voor acceptatietest. 
 
De opdrachtgever stelt het op prijs als de aanbieder voor het projectvoorstel de 
volgende indeling hanteert: 
 
• Voorblad met de projectnaam en inschrijver(s); 
• Inhoudsopgave; 
• Algemene inleiding en samenvatting; 
• Samenstelling consortium; 
• Beschrijving van de werking van het aangeboden systeem; 
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• Plan van aanpak: 
• Referenties; 
• Voorstel acceptatietest; 
• Voorstel instructie gebruikers; 
• Beheer en onderhoud,  

- inclusief specificatie van prijzen voor herstellen van de functie van het 
meetsysteem na een eventuele reconstructie van de weg waarop het 
onderhavige meetpunt gelegen is als gevolg van geplande 
wegwerkzaamheden; 

• Planning; 
• Samenstelling projectteam. 
 

7. In de prijsaanbieding geeft de inschrijver aan welke financiële bijdrage hij verlangt 
van de provincie Noord-Brabant voor de uitvoering van de in het projectvoorstel 
beschreven werkzaamheden. Deze financiële bijdrage heeft het karakter van een 
vaste prijs en is gebonden aan een maximum van € 500.000,- per jaar. 

  
8. Voor de uitvoering van onderdelen van het project kan de inschrijver één of meer 

onderaannemers inschakelen. Deze partijen dienen in het projectvoorstel bekend 
gemaakt te worden inclusief een beschrijving van de door hen uit te voeren 
werkzaamheden. 
 

9. De bij de inschrijving te overleggen gegevens moeten zijn gesteld in de Nederlandse 
taal. 

5  Beoordelingsprocedure 

De beoordeling van de offertes vindt plaats op basis van het principe van de 
economisch meest voordelige aanbieding. Dit betekent dat de beoordeling 
uiteenvalt in twee typen beoordelingscriteria, namelijk het prijscriterium en een 
aantal kwaliteitscriteria. Om de beoordeling op kwaliteit niet te laten beïnvloeden 
door de prijsaanbiedingen, is het beoordelingsproces onderverdeeld in twee 
stappen. De eerste stap betreft de beoordeling op kwaliteitscriteria en in de tweede 
stap komt het prijscriterium aan de orde. De navolgende alinea’s geven een nadere 
beschrijving van de twee stappen van de beoordelingsprocedure. 
 

1. Beoordeling op kwaliteitscriteria 
 
Allereerst voert het beoordelingsteam de beoordeling op de kwaliteitscriteria uit. 
De envelop met prijsgebonden informatie blijft gedurende deze beoordeling 
gesloten. De volgende criteria spelen een rol in de beoordeling van de offertes op 
‘kwaliteit’: 
 
• Omvang en kwaliteit van de gegevenslevering 

Onder dit belangrijke criterium zijn fictieve bonussen te verdienen op de 
volgende onderdelen: 
 
 De nauwkeurigheid van de gegevens voor de verplichte wegen. 
 De omvang van de gegevenslevering en de nauwkeurigheid van de 

gegevens voor de optionele wegen. 
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 De mate waarin weggebonden meetsystemen worden ingezet. Bij het 
inzetten van weggebonden meetsystemen dient Opdrachtnemer 
tevens een vaste prijs te specificeren voor het herstellen van de functie 
van het meetsysteem na een eventuele reconstructie van de weg 
waarop het onderhavige meetpunt gelegen is als gevolg van geplande 
wegwerkzaamheden.  

 
Bij het leveren van een grotere nauwkeurigheid van de gegevens voor de 
verplichte wegen is een fictieve bonus te verdienen, conform onderstaande 
tabel. 
Daarbij moet in acht genomen worden dat de boetebepalingen bij levering 
van een mindere nauwkeurigheid de aangeboden nauwkeurigheid bepalend is. 

 
Nauwkeurigheid 

Intensiteit > 90% Intensiteit > 95% 

  
  
  
Weg Reistijd 

>85% 
Reistijd 
>90% 

Reistijd 
>85% 

Reistijd 
>90% 

Verplichte deel van wegen €0 €25.000 €25.000 €50.000 

 
De opdrachtnemer kan verder fictieve bonussen ontvangen door gegevens 
over meer dan de verplichte wegen te leveren en door de nauwkeurigheid van 
deze gegevens te vergroten. 
Gevraagd wordt aan te geven over welke van de overige wegen dezelfde 
soorten gegevens met dezelfde minimumkwaliteit (conform Vraagspecificatie 
Deel C: Producteisen) zullen worden geleverd, binnen het maximaal 
beschikbare budget. Afhankelijk van de gekozen wegen en geboden 
nauwkeurigheid kunnen punten gescoord worden die zich vertalen in een 
fictieve bonus. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal te scoren 
punten voor zover het wegen betreft die buiten de eis vallen. Hierbij geldt dat 
de gehele weg zoals aangegeven moet worden bemeten, met de 
onderverdeling naar meetvakken zoals aangegeven in Vraagspecificatie Deel 
C: Producteisen, bijlage B. 
 
Het aantal te scoren punten is afhankelijk van de meetnauwkeurigheid van 
zowel intensiteiten als reistijden, het belang van de weg in het kader van 
verkeersmanagement en het aantal meetvakken. De optionele wegen zijn 
ingedeeld in drie prioriteitsgroepen. Binnen een prioriteitsgroep moeten de 
wegen in de aangegeven volgorde worden opgenomen; pas als een hele 
prioriteitsgroep is opgenomen, mogen wegen uit de volgende prioriteitsgroep 
worden opgenomen. 
Per weg dient aangegeven te worden met welke nauwkeurigheid de gegevens 
beschikbaar worden gesteld. Ook hier geldt dat de boetebepalingen bij 
levering van een lagere nauwkeurigheid de aangeboden nauwkeurigheid 
bepalend is. 
 
De fictieve bonus is €500 per punt. Het maximaal aantal te scoren punten 
bedraagt 800 zodat de maximale fictieve bonus op dit punt €400.000 
bedraagt. 
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Nauwkeurigheid 

 
Intensiteit > 

90% 
Intensiteit > 

95% 

 Prioriteit Weg 
Reistijd 
>85%  

Reistijd 
>90% 

Reistijd 
>85% 

Reistijd 
>90% 

1 N617 Den Bosch – Schijndel 20 30 30 40 
2 N622 Schijndel – Veghel 25 38 38 50 
3 N329 A50 – Oss 5 8 8 10 
4 N397 Eersel – Dommelen 20 30 30 40 
5 N269 Reusel – Tilburg 56 84 84 112 
6 N632 Dongen – Tilburg 8 12 12 16 
7 N396 Valkenswaard – Leende 7 11 11 14 O

pt
io

ne
el

 p
ri

or
ite

it 
1 

8 N266 Belg. Grens – Lierop 18 26 26 35 
 

1 N264 Uden – Gennep 48 72 72 96 
2 N260 Baarle-Nassau – Hulten 21 32 32 42 
3 N282 Breda – Tilburg 18 27 27 36 
4 N631 Rijen – Oosterhout 12 18 18 24 
5 N289 Ossendrecht – A58 18 27 27 36 
6 N270 Helmond – Limburg 8 11 11 15 
7 N324 Grave – Oss 18 26 26 35 
8 N272 Beek en Donk – A73 18 27 27 36 
9 N395 Hilvarenbeek – Oirschot 16 24 24 32 

O
pt

io
ne

el
 p

ri
or

ite
it 

2 

10 N285 A59 – Breda 6 9 9 12 
 

1 N268 Dinteloord – Roosendaal 6 9 9 12 
2 N641 Oud-Gastel – Oudenbosch 3 5 5 6 
3 N285 Moerdijk - A59 12 18 18 24 
4 N267 Drunen – Andel 9 14 14 18 
5 N277 Ravenstein – Limburg 20 29 29 39 
6 N279 Limburgse grens - A67 3 5 5 6 
7 N322 A27 – Andel 4 6 6 8 

O
pt

io
ne

el
 p

ri
or

ite
it 

3 

8 
N260 Belg. Grens – Baarle-
Nassau 3 5 5 6 

  
Tot slot geldt als beoordelingscriterium het aantal weggebonden meetsystemen 
dat ingezet wordt. De keuze voor de te gebruiken meettechniek is geheel aan 
de opdrachtnemer, met inachtneming van de minimale kwaliteitseisen. Zelfs 
kan per weg een ander systeem worden aangeboden met verschillende 
nauwkeurigheid (zie hierboven). 
De provincie wil echter de aanwezigheid van fysieke elementen in en nabij de 
weg zoveel mogelijk beperken. Een voorgestelde werkwijze die dat weet te 
beperken en dus het aantal weggebonden elementen beperkt, strekt tot 
aanbeveling, mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. Hoe kleiner het aantal 
weggebonden systemen is, hoe groter de fictieve bonus op dit punt. 
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De opdrachtnemer dient duidelijk te maken om hoeveel te plaatsen systemen 
het eventueel gaat, wat de aard is van de te plaatsen elementen en hoe de 
verkeersveiligheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. 

 
• Ervaring met aangeboden systeem in eerdere toepassingen 

De provincie Noord-Brabant heeft de voorkeur voor systemen en/of 
technieken die al eerder zijn toegepast. De inschrijver geeft een beschrijving 
van deze toepassingen in het projectvoorstel en maakt duidelijk in welke mate 
deze toepassing betekenis heeft voor onderhavige aanbesteding. Rapporten 
van onafhankelijke derden of evaluaties door opdrachtgevers waarin de 
kwaliteit blijkt kunnen leiden tot een positievere beoordeling. 

 
• Kwaliteit procesaanpak 

Het projectvoorstel bevat een plan van aanpak voor de uitvoering van het 
project dat ingaat op de planning van de projectwerkzaamheden en de 
organisatie van het project. De kwaliteit van het plan dient zich in het 
bijzonder te richten op de volgende aspecten: 
 
 projectproces en –planning; 
 samenstelling projectteam; 
 communicatie met opdrachtgever. 
 
De inschrijver beschrijft in zijn projectvoorstel hoe de genoemde aspecten 
vorm krijgen. 
 
Voor een deel van de wegen (wegen a.1 t/m a.6 van verplichte wegen, zie 
Vraagspecificatie Deel C) geldt dat de operationele gegevenslevering uiterlijk 1 
juli 2007 gereed moet zijn. Voor het resterende deel van de verplichte wegen 
(wegen b.1 t/m b.5: zie Vraagspecificatie Deel C) en het eventueel andere, 
optioneel aangeboden, deel van het wegennet is de maximale realisatietermijn 
5 maanden langer. Dat wil zeggen dat daarvoor uiterlijk 1 december 2007 
gegevens moeten worden geleverd. 
Indien voor de realisatie een kortere doorlooptijd wordt aangeboden geldt een 
fictieve bonus conform de volgende verdeling: 
 

 Verplichte deel  
Wegen  

a.1 t/m a.6 

Verplicht deel  
Wegen  

b.1 t/m b.5 

 
Optionele deel 

Operationeel 
per 1-4-2007 

€20.000 €15.000 €25.000 

Operationeel 
per 1-5-2007 

€15.000 €10.000 €20.000 

Operationeel 
per 1-6-2007 

€10.000 €7.500 €15.000 

Operationeel 
per 1-7-2007 

n.v.t. €6.000 €12.500 

Operationeel 
per 1-8-2007 

n.v.t. €4.000 €10.000 

Operationeel 
per 1-9-2007 

n.v.t. €3.000 € 8.000 
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Operationeel 
per 1-10-2007 

n.v.t. €2.500 € 6.000 

Operationeel 
per 1-11-2007 

n.v.t. €2.000 € 4.000 

 
Boetebepalingen met betrekking tot de oplevering van gegevenslevering gelden 
ten opzichte van de in de aanbieding aangeboden opleverdatum(s). 

 
• Volledigheid en inzichtelijkheid van de inschrijving 

De volledigheid en inzichtelijkheid van de inschrijving in relatie tot de eisen 
zoals geformuleerd in de vraagspecificatie vormen onderdeel van de 
beoordelingscriteria. Beoordeeld wordt de mate waarin de inschrijving 
duidelijk maakt in hoeverre de aangeboden oplossing van de inschrijver leidt 
tot het voldoen aan de gestelde eisen.  

 
De vraagspecificatie gaat nader in op de eisen en wensen van de provincie Noord-
Brabant ten aanzien van de hierboven genoemde aspecten. 
 
De beoordeling van de offertes op de kwalitatieve criteria geschiedt door een 
terzake kundig beoordelingsteam, bestaande uit tenminste drie deskundigen. Het 
beoordelingsteam maakt gebruik van de methode van fictieve bonussen. Deze 
methode gaat als volgt in zijn werk. De leden van het beoordelingsteam beoordelen 
ieder afzonderlijk de offertes op de genoemde kwaliteitscriteria met behulp van een 
kwantitatieve honorering op een schaal van 0 tot 10, behoudens de criteria die op 
basis van hiervoor aangegeven tabellen worden beoordeeld. Vervolgens wordt per 
criterium een gemiddelde honorering bepaald. De gemiddelde honorering wordt 
omgerekend naar een fictieve bonus. De maximale fictieve bonus per 
beoordelingscriterium is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Beoordelingsmatrix 

Onderdelen Score 

Maximale 
fictieve bonus per 
onderdeel 

Behaalde fictieve 
bonus per onderdeel 

Omvang en kwaliteit van de gegevenslevering: 

- Aantal optionele 
wegen en 

nauwkeurigheid 
gegevens 

Aantal bonuspunten 
volgens tabel optionele 
wegen (0 -800) 

€ 400.000,00 
Aantal bonuspunten  
x € 500,00 

- Nauwkeurigheid 
gegevens 

verplichte deel 
 

0 = basiskwaliteit 
1 = reistijd óf intensiteit 
hogere nauwkeurigheid 
2 = reistijd én intensiteit 
hogere nauwkeurigheid 

€   50.000,00 
Score x  
€ 25.000,00 

- Beperking aantal 
weggebonden 

systemen 
Score (0-10) €   50.000,00 

Score x 0,10  
x max. bonus 

Ervaring met 
product 

Score (0-10) €   40.000,00 
Score x 0,10  
x max. bonus 

Proceskwaliteit: 
- algemene Score (0-10) €   20.000,00 Score x 0,10 
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Beoordelingsmatrix 

Onderdelen Score 

Maximale 
fictieve bonus per 
onderdeel 

Behaalde fictieve 
bonus per onderdeel 

kwaliteit x max. bonus 
- startmoment 

levering gegevens 
Volgens tabel €   60.000,00 Volgens tabel 

Volledigheid/ 
inzichtelijkheid 

Score (0-10) €   30.000,00 
Score x 0,10  
x max. bonus 

Totaal:  € 650.000,00  

 
2. Tweede stap beoordeling: vaststellen fictieve inschrijfsom 

 
Na vaststelling van de fictieve bonussen wordt de prijsgebonden informatie bij de 
beoordeling betrokken, door middel van bekendmaking van de fictieve bonussen en 
opening van de enveloppen met de prijsgebonden informatie. 
De fictieve inschrijfsom van de inschrijvers wordt bepaald door het totaal van de 
fictieve bonussen in mindering te brengen op de aanneemsom voor de vaste 
periode van vier jaren en de helft van de vergoeding van het optionele 
verlengingsjaar, die zijn vastgelegd op het inschrijvingsbiljet.  
 
Rekenvoorbeeld: 
- Vaste som eerste jaar van levering:     €   450.000 
- Vaste som tweede jaar van levering:    €   450.000 
- Vaste som derde jaar van levering:     €   450.000 
- Vaste som vierde jaar van levering:     €   450.000 
- Vaste som vijfde jaar van levering (verlengingsjaar):   €   100.000 
- Fictieve bonus op basis van beoordeling:    €   270.000 
- Fictieve inschrijfsom:      

(4x450.000 + 0,5*100.000 – 270.000)  =   €1.580.000 
 
De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom heeft de economisch meest 
voordelige aanbieding gedaan. 
 
De aanbestedende dienst is niet verplicht de werkzaamheden op te dragen. 

6  Bewijsstukken en Eigen Verklaringen 

1. De bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring als bedoeld in artikel 4 en de 
bewijsstukken vermeld in artikel 6, moeten worden overlegd na een schriftelijk 
verzoek (per fax of elektronisch bericht) van de aanbestedende dienst daartoe.  

 
De bewijsstukken moeten binnen 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van het verzoek, door de aanbestedende dienst zijn ontvangen.  

 
Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben 
dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. 
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2. De door de inschrijver(s) te verstrekken gegevens worden getoetst aan de gestelde 
eisen en criteria. 
 
Economische en financiële draagkracht 
a) Een over te leggen bereidverklaring bankgarantie ter grootte van 5% van de 

aannemingssom.  
b) Een opgave van de omzet aan diensten en werken in de Installatietechnische 

sector van de onderneming over de laatste 3 beschikbare boekjaren. De 
opgave van de omzet van de onderneming dient van een 
accountantsverklaring te zijn voorzien. 

 
Technische bekwaamheid 
a) De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van 

een lijst van de in de afgelopen 5 jaren uitgevoerde werken op het gebied van: 
 het ontwerpen van elektrotechnische installaties ten behoeve van 

dynamische verkeersmanagement systemen met een belangrijk aandeel 
ICT componenten met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag 
gelijk aan of groter dan € 45.000,--. 

 het aanleggen, testen en in bedrijf stellen van elektrotechnische installaties 
ten behoeve van dynamische verkeersmanagement systemen met een 
belangrijk aandeel ICT componenten met een aannemingssom of een 
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 1.000.000,--; 

b) De lijst van uitgevoerde werken dient van een accountantsverklaring te zijn 
voorzien. 

c) Van elk werk dient ook de volgende informatie te worden verstrekt: 
 Omschrijving van het werk; 
 Naam opdrachtgever; 
 Aannemingssom (excl. B.T.W.); 
 Gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.); 
 Datum van opdracht; 
 Datum van oplevering; 
 Overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering); 
 Indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de combinatie en 

de juridische participatieverhouding. 
d) De inschrijver moet aantonen dat hij in geval van calamiteiten en 

spoedeisende omstandigheden tijdig de nodige maatregelen kan treffen. 
e) De inschrijver legt bovendien een schriftelijke verklaring over waaruit blijkt 

dat hij in geval van inschakeling van onderaannemers voor de genoemde 
werkzaamheden uitsluitend ondernemingen zal inzetten die over de bedoelde 
ervaring(en) beschikken. 
 

Kwaliteitsbewaking 
a) De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig gewaarmerkt 

kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2000, alsmede 
een certificaat Veiligheids Checklist Aannemers VCA**. 

b) Het/De certificaat/certificaten moet/moeten aan de inschrijver zijn afgegeven 
door een certificatie-instelling, erkend door een nationale accreditatie-
instelling (in Nederland: de raad voor Accreditatie). 

c) Het/De certificaat/certificaten moet/moeten betrekking hebben op de aard 
van de werkzaamheden. 
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d) Ingeval van een combinatie van ondernemingen dient de combinatie of dienen 
alle uitvoerende deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde 
kwaliteitssysteemcertificaat c.q. certificaten, die betrekking hebben op de aard 
van hun werkonderdelen. 

e) De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en gewaarmerkte 
kopie overleggen van het/de kwaliteitssysteemcertificaat c.q. certificaten of, 
ingeval van een combinatie van ondernemingen, een gewaarmerkte kopie van 
het/de kwaliteitssysteemcertificaat c.q. certificaten van de combinatie of van 
alle uitvoerende deelnemers afzonderlijk. 

7  Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

1. Van deelneming aan de opdracht wordt uitgesloten iedere inschrijver, of een 
combinatie van inschrijvers: 
 
a) die in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling 

verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere 
soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkwaardige nationaalrechtelijke 
procedure; 

b) wiens faillissement is aangevraagd, of tegen wie een procedure van vereffening 
of akkoord of surseance van betaling dan wel een andere soortgelijke 
nationaalrechtelijke procedure aanhangig is gemaakt; 

c) die, bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is 
geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt; 

d) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, 
vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen 
maken; 

e) 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; 

f) 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 of van het land van de aanbestedende dienst; 

g) die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het 
verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig dit bestek kunnen worden 
verlangd. 

 
2. Ter bewijsvoering van de onder lid 1 genoemde omstandigheden, aanvaardt de 

provincie Noord-Brabant als voldoende bewijs: 
 
 voor de punten a), b) en c), een uittreksel van het strafregister of, bij het 

ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een 
bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of van 
herkomst, waaruit blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan; 

 voor de punten e) en f), een door een bevoegde instantie van de betrokken 
lidstaat afgegeven getuigschrift. 

 
3. Indien geen in lid 2 bedoeld document of getuigschrift door het betrokken land 

wordt afgegeven, of daarin niet alle gevallen voorzien in lid 1, onder a), b) en c), 
worden vermeld, kan dit worden vervangen door een verklaring onder ede – of, in 
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de lidstaten waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring – die 
door betrokkene is afgelegd ten overstaan van een bevoegde gerechtelijke of 
overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land 
van oorsprong of herkomst. 
 

4. De lidstaten wijzen de instanties en organisaties aan die voor de afgifte van de in de 
leden 2 en 3 bedoelde documenten en getuigschriften bevoegd zijn en stellen de 
overige lidstaten en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 

 
 

8  Tegemoetkoming kosten aanbieding 

1. Om inschrijvers in staat te stellen de aanbiedingen overeenkomstig de gestelde 
eisen in voldoende mate op genoemde wijze uit te werken, zal een tegemoetkoming 
in de kosten worden verstrekt aan maximaal vijf inschrijvers die een serieuze 
aanbieding hebben gedaan en op fictieve inschrijfsom de hoogst scorende 
aanbiedingen hebben gedaan. Dit met uitzondering van de inschrijver aan wie de 
opdracht wordt gegund.  
Het bedrag van deze tegemoetkoming bedraagt € 5.000,-- (Zegge: Vijfduizend 
Euro), exclusief omzetbelasting. 
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Bijlage 1:  Model Inschrijvingsbiljet 

Inschrijving ten behoeve van het project BRAVISSIMO in de provincie Noord-Brabant 
 
De hierna te noemen inschrijver(s): 
(Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 
naam.) 
 
a. 
_________________________________________________________________________ 
gevestigd te1: 
___________________________________________________________________ 
 
b. 
_________________________________________________________________________ 
gevestigd te: 
___________________________________________________________________ 
 
c. 
_________________________________________________________________________ 
gevestigd te: 
___________________________________________________________________ 
 
d. 
_________________________________________________________________________ 
gevestigd te: 
___________________________________________________________________ 
 
e. 
_________________________________________________________________________ 
gevestigd te: 
___________________________________________________________________ 
 
f. 
_________________________________________________________________________ 
gevestigd te: 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid tot, en overeenkomstig het 
gestelde in het contract: 
 
de werkzaamheden ten behoeve van het inwinnen en presenteren van de te leveren 
verkeersgegevens in het kader van het project BRAVISSIMO, aan te nemen voor het vaste 
bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: 
 
euro_____________________________________________________________(in cijfers) 

                                                
1 Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met 
volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 
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euro_____________________________________________________________(in letters) 
 
met dit bedrag worden prijsfluctuaties gedurende de totale projectduur geacht te zijn 
afgekocht, 
 
Het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 
 
euro____________________________________________________________(in cijfers) 
 
euro____________________________________________________________(in letters) 

 
 
De inschrijver wijst als gevolmachtigde om voor hen alle zaken betreffende het werk te 
vertegenwoordigen de hieronder a. genoemde inschrijver aan. 
 
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen met inachtneming van de 
bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de contractdocumenten en de daarbij 
behorende Annexen. 
 
Gedaan te _______________________________, de _______________ 2006 
De inschrijver 
 
De inschrijver(s) 
 
a. _______________________________________________________(handtekening) 
 
b. _______________________________________________________(handtekening) 
 
c. _______________________________________________________(handtekening) 
 
d. _______________________________________________________(handtekening) 
 
e. _______________________________________________________(handtekening) 
 
f. _______________________________________________________(handtekening) 
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Bijlage 2:  Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen 

 
behorend bij de inschrijving van het project BRAVISSIMO 
 
   
 
Plaats van uitvoering: Provincie Noord-Brabant 

Opdrachttype: Dienst 

Aanbestedingsprocedure: Europese aanbesteding volgens de openbare 
procedure 

Aanbestedende dienst: Directie Economie en Mobiliteit te 's-
Hertogenbosch 

Datum en tijdstip aanbesteding: <…> om <…> uur 

 
Deze ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring moet worden gevoegd bij de 
overige inschrijvingsdocumenten en op het tijdstip van de ontvangst van de 
inschrijvingen zijn ingediend bij: 
 
Vestigingsadres: 
Naam:  naam, 
T.a.v.: naam, 
Adres:  adres, 
Woonplaats:  postcode vestigingsplaats. 
Postadres:  
Naam: naam, 
T.a.v.: naam, 
Adres: postbusnummer, 
Woonplaats: postcode vestigingsplaats. 
 
De beoordeling van de geschiktheid van de inschrijver geschiedt overeenkomstig 
het aanbestedingsdocument.  
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Aanwijzingen ten aanzien van het invullen en indienen van deze 
Eigen Verklaring  
 
Deze Eigen Verklaring (het origineel) moet volledig ingevuld worden. Als u inschrijft in 
combinatie met anderen, dan moet elke combinant een ingevuld exemplaar van deze 
verklaring indienen. Hiervoor is een kopie van deze Eigen Verklaring toegestaan. 
 
De tekst van deze Eigen Verklaring mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd. 
Als er op de Eigen Verklaring te weinig ruimte is voor antwoorden, dan moet u deze op 
aparte bijlagen vermelden. Daar waar aangegeven op deze Eigen Verklaring, moeten 
aparte bijlagen worden toegevoegd. Als vermeld staat ‘na een verzoek daartoe’, moet u de 
desbetreffende gegevens pas indienen nadat de aanbestedende dienst u daartoe een 
schriftelijk verzoek heeft doen toekomen. Dit indienen moet binnen de in dat verzoek 
vermelde termijn plaats vinden.  
 
Als u inschrijft met gebruikmaking van onderaannemers (vraag 1 sub f), dan moet elke 
onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit deze Eigen Verklaring invullen, ondertekenen en 
gelijktijdig met deze Eigen Verklaring indienen. In geval van onderaanneming is zo nodig 
het gebruik van een kopie van de vragen 1, 2 en 3 van deze Eigen Verklaring toegestaan. 
 
De ingevulde Eigen Verklaring, moet als onderdeel van de inschrijving op het tijdstip van de 
ontvangst van de inschrijvingen zijn ontvangen op het in de bekendmaking/aankondiging 
aangegeven adres. Als de Eigen Verklaring in een afzonderlijke enveloppe wordt gesloten, 
moet duidelijk worden aangegeven dat deze betrekking heeft op de onderhavige 
procedure.  
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1 Algemene vragen  
   
 Vraag Antwoord 
a. Naam van de onderneming naam 
 Vestigingsadres: adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 
 Postadres: postbusnummer 
 Postcode en plaats: postcode gemeente 
 Land: land van vestiging 
 Telefoonnummer: nummer 
 Telefaxnummer: nummer 
 BTW registratie nummer 
   
b. Naam van de rechtsgeldige 

vertegenwoordiger die het formulier 
namens de onderneming invult: naam 

 Vestigingsadres: adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 
 Postadres: postbusnummer 
 Postcode en plaats: postcode gemeente 
 Land: land van vestiging 
 Telefoonnummer: nummer 
 Telefaxnummer: nummer 
   
c. Rechtsvorm van de onderneming: BV / CV/ NV / VOF / anders, te weten 
   
d. De handelsnaam of handelsnamen 

waarvan de onderneming gebruik maakt of 
heeft gemaakt: 

naam 

   
e. Nummer van inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken of een 
vergelijkbare inschrijving in het land van 
vestiging: 

nummer; plaats van inschrijving 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een kopie van het bewijs van inschrijving. 

   
f. In voorkomend geval, aan welke 

ondernemingen wordt een deel van de 
opdracht in onderaanneming gegeven? Zie 
de gestelde eisen in het 
aanbestedingsdocument.  

ja / nee  
Zo ja, vermeld: 
naam natuurlijke- of rechtspersoon, adres, 
postcode en woon- of vestigingsplaats 

   
g. Persoon van rechtswege beslissingsbevoegd 

voor de onderneming voor deze 
inschrijving: 

naam en voorletters 

 Vestigingsadres: adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 
 Postadres: postbusnummer 
 Postcode en plaats: postcode gemeente 
   
h. Contactpersoon van de onderneming: naam en voorletters 
 Telefoonnummer: nummer 
 E-mail adres contactpersoon: e-mailadres 
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2. Uitsluitingsgronden   
 De onderneming staat er voor in dat deze verklaring op het moment dat deze wordt overgelegd overeenstemt met de 

werkelijke situatie waarin de onderneming zich op dat moment bevindt. 
 Vraag Antwoord Bewijsstuk 
2.1 Uitsluitingsgronden    
  
a. Verkeert de onderneming in staat van 

faillissement of van liquidatie, dan wel heeft de 
onderneming zijn werkzaamheden gestaakt, of 
geldt jegens haar een surseance van betaling of 
een akkoord, of verkeert de onderneming in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een 
soortgelijke procedure die voorkomt in de op 
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving? 

ja / nee Zo ja, vermeld de betreffende 
toestand 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de griffier van 
de Rechtbank of een vergelijkbare 
verklaring uit het land van 
herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is.  

    
b. Is het faillissement of de liquidatie van de 

onderneming aangevraagd of is tegen haar een 
procedure van surseance van betaling of akkoord 
dan wel een andere soortgelijke procedure die 
voorkomt in de op haar van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving, aanhangig gemaakt? 

ja / nee 

   
c. Is jegens de onderneming een rechterlijke 

uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op 
haar van toepassing zijnde wet- of regelgeving 
gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in 
strijd is met haar beroepsgedragsregels? 

ja / nee 

   

Zo ja, vermeld de betreffende 
toestand 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de griffier van 
de Rechtbank of een vergelijkbare 
verklaring uit het land van 
herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is. 
Zo ja, vermeld het delict, de 
opgelegde straf of maatregel en 
wat de onderneming heeft gedaan 
om herhaling te voorkomen.  
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) van de onderneming of de 
beschikking waarin afgifte van de 
verklaring wordt geweigerd of een 
vergelijkbare verklaring of 
beschikking uit het land van 
herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is. 
 

d. Heeft de onderneming in de uitoefening van 
haar beroep een ernstige fout begaan? 

ja / nee Zo ja, vermeld het delict, de 
opgelegde straf of maatregel en 
wat de onderneming heeft gedaan 
om herhaling te voorkomen.  

   
e. Heeft de onderneming aan haar verplichtingen 

voldaan ten aanzien van de betaling van de 
sociale  zekerheidsbijdragen overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van het land waar zij is 
gevestigd of van Nederland? 

ja / nee Zo nee, vermeld dan eventuele 
lopende betalingsverplichtingen 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de ontvanger 
onder wie de gegadigde ressorteert 
voor de inning van belastingen of 
een vergelijkbare verklaring uit het 
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land van herkomst die niet meer 
dan 6 maanden oud is. 

f. Heeft de onderneming aan haar verplichtingen 
voldaan ten aanzien van de betaling van haar 
belastingen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van het land waar zij is gevestigd of 
van Nederland? 

ja / nee Zo nee, vermeld dan eventuele 
lopende betalingsverplichtingen 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de ontvanger 
onder wie de onderneming 
ressorteert voor de inning van 
belastingen of een vergelijkbare 
verklaring uit het land van 
herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is. 

g. Heeft de onderneming zich in ernstige mate 
schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het 
verstrekken van inlichtingen die ingevolge 
aanbestedingsprocedures kunnen worden 
verlangd, of heeft de onderneming die 
inlichtingen niet verstrekt? 

ja / nee Zo ja, vermeld het delict, de 
opgelegde straf of maatregel en 
wat de onderneming heeft gedaan 
om herhaling te voorkomen.  
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3. Financiële en economische draagkracht 
 U wordt verzocht de gegevens te vermelden per einde van het laatst afgelopen boekjaar. Als zich belangrijke 

wijzigingen hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar moet u deze tevens te vermelden. 
    
 Vraag Antwoord Bewijsstuk 
    
a. Vermeld het laatst afgelopen boekjaar van de 

onderneming 
 <<jaar>> 

    
b. Kunt u een bereidverklaring bankgarantie en/of 

bankgarantie overleggen?  
(zie bestek) 

ja/nee Na een verzoek daartoe 
inzenden:  
een bereidheidverklaring 
bankgaratie  en/of 
bankgarantie. 

    
c. Kunt u een verklaring betreffende de omzet 

overleggen (zie aanbestedingsdocument)? 
ja/nee Na een verzoek daartoe 

inzenden: 
een verklaring betreffende 
de omzet van de 
onderneming. 
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4. Beroepsbekwaamheid    
    
 Vraag Antwoord Bewijsstuk 
    
a. Is/zijn voor de uitoefening van uw beroep (een) 

bijzondere vergunning(en) noodzakelijk? 
ja / nee Zo ja, een opgave van de aard van 

de vergunning(en). 
    
b. Als de vraag onder a. met  “ja” beantwoord is: 

bent u in het bezit van deze voor de 
uitoefening van uw beroep noodzakelijk 
vergunning(en)? 

ja / nee Na een verzoek daartoe inzenden:  
een kopie van de vergunning(en). 
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5. Technische en organisatorische 
criteria 

  

    
 Vraag Antwoord Bewijsstuk 
    
a. Kunt u een referentielijst overleggen voor 

projecten waaruit blijkt dat de onderneming 
gedurende de afgelopen 5 jaren projecten van 
vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd 
en tijdig opgeleverd? 
(zie aanbestedingsdocument) 

ja / nee Na een verzoek daartoe inzenden: 
Projectreferenties 

    
b. Wat is de jaarlijkse personeelsbezetting van de 

onderneming over de jaren 2003 , 2004 en 
2005? 
 
(aantallen berekenen op basis van functionarissen met 
een volledige werkweek) 

 Overzicht invullen:  
 jaar jaar jaar 
Projectmanagement 0 0 0 
Staf 0 0 0 
Technici 0 0 0 
Middenkader 0 0 0 
Overig 0 0 0 
Totaal 0 0 0  

    
c. Kunt u een verklaring geven waarin de al dan 

niet tot de onderneming behorende technici of 
technische organen worden vermeld, waarover 
u voor de uitvoering van het werk beschikt? 

ja / nee Na een verzoek daartoe inzenden: 
een ondertekende verklaring. 

    
d. Beschikt uw onderneming over een geldig 

gecertificeerd kwaliteitssysteem op basis van 
ISO 9001: 2000? 

ja / nee Zo ja, overzicht invullen: 
een geldig 
kwaliteitsysteemcertificaat  
ISO 9001: 2000 betrekking 
hebbende op de volgende 
werkzaamheden: 
werkzaamheid 1 
werkzaamheid 2 
werkzaamheid 3 
Na een verzoek daartoe inzenden: 
een kopie van het certificaat. 

    
e. Beschikt uw onderneming over een geldig 

veiligheidscertificaat op basis van VCA**? 
ja / nee Zo ja, overzicht invullen: 

een geldig veiligheidscertificaat 
VCA** betrekking hebbende op 
de volgende werkzaamheden: 
werkzaamheid 1 
werkzaamheid 2 
werkzaamheid 3 
Na een verzoek daartoe inzenden: 
een kopie van het certificaat. 
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Ondertekening van de Eigen Verklaring 

 
Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid te hebben 
beantwoord en dat de in deze verklaring verstrekte inlichtingen en de desgevraagd 
nader in te zenden gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen en juist en 
volledig zijn. 
 
 
Aldus, naar waarheid opgemaakt op  
 
dag  maand jaar  
 
te plaats  
 
door, naam en voorletters, functie  
 
als rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderneming 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


