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TOELATINGSVERKLARING
inzake gezondheidscentrum te Soest

DE ONDERGETEKENDE: 
Naam: ______________________________________________________
Statutaire zetel: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
KvK nummer: ______________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________

hierna te noemen: de Gegadigde, 

VERKLAART HIERBIJ HET NAVOLGENDE:

A. DEFINITIES

In deze verklaring wordt verstaan onder:
 Informatie Memorandum:

de verkoopbrochure zoals samengesteld door RealXL ter zake het Verkochte. 
 Koopovereenkomst:

de overeenkomst van koop en verkoop tussen Meander en een gegadigde ter zake het 
Verkochte, substantieel overeenkomstig de model-koopovereenkomst zoals opgesteld door 
VBC, welke model-koopovereenkomst onderdeel uitmaakt van de Verkoopdocumentatie.

 Meander:
Stichting Meander Medisch Centrum, statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 
3813 TZ Amersfoort, Maatweg 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
32082917, alsmede diens groepsmaatschappij(en).

 Notaris:
één van de notarissen dan wel hun waarnemers verbonden aan VBC. 

 RealXL:
RealXL Vastgoedspecialisten, statutair gevestigd te Amersfoort, met adres: 3811 HE 
Amersfoort, Kleine Haag 21.

 VBC: 
VBC Notarissen N.V., statutair gevestigd te Amersfoort en te dezer zake met adres: 3817 CH 
Amersfoort, Arnhemseweg 14.

 Verkochte:
een gezondheidscentrum met parkeerterrein, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk 
bekend te 3762 BN Soest, Dalplein 61-61/01, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K 
nummer 4457, groot 42 a 55 ca, welk perceel gedeeltelijk is belast met een opstalrecht 
nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netten B.V., gevestigd te Rotterdam.

 Verkoopinformatie:
alles gegevens en/of informatie zoals samengesteld door Meander en RealXL, dat al dan niet 
digitaal aan de Gegadigde ter beschikking is gesteld via het Informatie Memorandum, 
alsmede de informatie die in aanvulling of correctie daarop wordt nagezonden en/of waarvan 
mededeling wordt gedaan dat deze elders ter inzage ligt, alles teneinde de Gegadigde in de 



2

EP 205952.01

gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen.
 Verkoopproces:

de procedure waarmee Meander beoogt te komen tot verkoop van het Verkochte waarop een 
nader door Meander te verstrekken procesbeschrijving van toepassing is.

 Vertrouwelijke Informatie:
alle kennis, gegevens en informatie – daaronder begrepen doch niet beperkt tot de 
Verkoopinformatie – die in het kader van het Verkoopproces aan de Gegadigde te eniger tijd 
hetzij schriftelijk, hetzij mondeling dan wel door middel van tekeningen, 
computerprogramma's, cd-roms of anderszins, door of namens Meander (bijvoorbeeld via 
RealXL) aan de Gegadigde zijn bekend gemaakt of door hem zijn verkregen, alsmede alle 
daarvan afgeleide kennis, gegevens en informatie, tenzij de Gegadigde aantoont dat het 
informatie betreft die:
(i) op het moment dat zij aan de Gegadigde bekend is gemaakt dan wel nadat zij aan de 

Gegadigde bekend is geworden van algemene bekendheid is, mits dit niet het gevolg is 
van enige tekortkoming in de nakoming door de Gegadigde van de verplichtingen uit 
hoofde van deze verklaring; of

(ii) door de Gegadigde op een niet-vertrouwelijke basis wordt verkregen van anderen dan 
Meander, tenzij de Gegadigde daarbij moet begrijpen dat deze informatie op 
onrechtmatige wijze is verkregen door deze derde(n); of

(iii) zelfstandig door de Gegadigde is verkregen of ontwikkeld zonder tekortkoming in de 
nakoming door de Gegadigde van de verplichtingen uit hoofde van deze verklaring en 
zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie.

De definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud 
worden gebruikt.

B. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

De Gegadigde verplicht zich door ondertekening van deze verklaring jegens Meander tot 
onvoorwaardelijke en volledige nakoming van de volgende geheimhoudingsverklaringen.

1. De Gegadigde verbindt zich:
a. geen mededeling te doen aan noch enig overleg te voeren met een derde omtrent 

(de uitnodiging tot deelname aan) het Verkoopproces;
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;

d. Vertrouwelijke Informatie 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 het Verkoopproces aan huurders/gebruikers van 
het Verkochte en die huurders/gebruikers op geen enkele wijze te benaderen.

2. De Vertrouwelijke Informatie zal slechts aan de medewerkers, het personeel, de 
vertegenwoordigers en de adviseurs van de Gegadigde bekend worden gemaakt, ter 
inzage of ter beschikking worden gegeven indien en voor zover:
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(i) dat in het kader van het Verkoopproces noodzakelijk is, en
(ii) dergelijke medewerkers/personeel, vertegenwoordigers en adviseurs verklaren

gebonden te zijn aan de verplichtingen uit onderhavige geheimhoudingsverklaring.
De Gegadigde staat er voor in, als een zelfstandige verplichting, dat zijn medewerkers, 
personeel, vertegenwoordigers en de door de Gegadigde in het kader van de onderhavige 
verkoopprocedure ingeschakelde adviseurs eveneens gebonden zijn aan de verplichtingen 
uit hoofde van deze geheimhoudingsverklaring.

3. Indien de Gegadigde, of enige andere aan wie de Gegadigde de Vertrouwelijke Informatie 
in overeenstemming met deze geheimhoudingsverklaring ter beschikking heeft gesteld, 
wordt verzocht op basis van enige wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak de 
Vertrouwelijke Informatie bekend te maken, zal de Gegadigde Meander daarover 
onmiddellijk informeren. In het geval van een dergelijk verzoek zal de Vertrouwelijke 
Informatie slechts bekend worden gemaakt indien en voor zover daarover met Meander 
overeenstemming is bereikt.

4. In geval van schending door de Gegadigde of diens Vertegenwoordiger van het in deze 
geheimhoudingsverklaring bepaalde, heeft Meander het recht de desbetreffende 
Gegadigde uit te sluiten van het Verkoopproces, hetgeen onverlet laat het recht van 
Meander om schadevergoeding te vorderen.

5. Indien het Verkoopproces (ten aanzien van de Gegadigde) eindigt anders dan door 
verkoop / levering aan de Gegadigde:
a. blijven de verplichtingen van de Gegadigde uit deze verklaring voor een periode van 

24 maanden voortduren; en
b. zal de Gegadigde na ontvangst van een bericht daartoe van Meander terstond alle 

Vertrouwelijke Informatie aan Meander retourneren dan wel alle Vertrouwelijke 
Informatie (digitaal) vernietigen.

C. DISCLAIMER

Door ondertekening van deze verklaring aanvaardt de Gegadigde onvoorwaardelijk de 
onderstaande disclaimer. 

1. De uitnodiging tot het voeren van (oriënterende) gesprekken en ook de (uitnodiging tot) 
deelname aan het (vervolg van het) Verkoopproces (hoe ook vormgegeven) impliceert op 
geen enkele wijze een aanbod van de kant van Meander. Meander behoudt zich alle 
rechten voor en aan (een uitnodiging tot) het voeren van (oriënterende) gesprekken of 
deelname aan het (vervolg van het) Verkoopproces kan de Gegadigde geen enkel recht 
ontlenen, ook niet een recht op het voeren/voortzetten van enig overleg of enige 
onderhandeling met Meander en ook niet het recht om tot (een eventuele volgende fase 
van) het Verkoopproces te worden toegelaten. De uitnodiging tot het voeren van 
(oriënterende) gesprekken of de uitnodiging tot deelname aan het (vervolg van het) 
Verkoopproces impliceert ook niet dat Meander van de Gegadigde een zodanig beeld heeft 
dat hij zonder meer als potentiële koper wordt geaccepteerd. 
Meander is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen en zonder enige 
gehoudenheid tot schadevergoeding: 
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a. het Verkoopproces (en de daarop van toepassing zijnde documentatie) te wijzigen of 
te beëindigen;

b. nieuwe gegadigden tot het Verkoopproces toe te laten (in welke fase dat proces ook 
verkeert);

c. al dan niet gelijktijdig in onderhandeling te treden met één 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, namens Meander getekende 
koopovereenkomst, onderhandelingen of gesprekken op enig moment te 
beëindigen, ongeacht in welk stadium die zich bevinden (bijvoorbeeld omdat aan de 
zijde van Meander 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. te verkopen en leveren aan een ander dan degene met de hoogst voorgestelde 

koopprijs.

2. De Verkoopinformatie 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. alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's 

en alle overige gegevens, als opgenomen in de te ontvangen Verkoopinformatie, 
zullen op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten kunnen worden 
verstrekt. 
Er kunnen stukken zijn bijgevoegd (o.a. tekeningen en 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. 
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's kunnen tevens objecten omvatten die 
niet in het Verkoopproces betrokken zijn;

b. indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is 
dat een persoonlijk oordeel van Meander en/of derden die door Meander daarvoor 
zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande 
gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door Meander of door derden 
daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend;

c. het feit dat door Meander eventueel prognoses, planningen en dergelijke zijn 
gemaakt, impliceert geen verplichting voor Meander 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 het Verkochte, geldt het hiervoor sub b. bepaalde onverkort; 

d. de informatie vermeld op het huuroverzicht is gebaseerd op de gegevens die op de 
datum van dat overzicht redelijkerwijze ter beschikking was. Het is evenwel mogelijk 
dat er mutaties (zoals bijvoorbeeld opzegging, wederverhuur, het ontstaan van 
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huurgeschillen, uitspraken in huurgeschillen of toestemming voor 
(verbouw)werkzaamheden) zullen plaatsvinden. Naar aanleiding van dergelijke 
mutaties zal de Gegadigde geen aanspraken jegens Meander hebben, ook al leiden 
die mutaties tot een gewijzigde huuropbrengst.

3. Geen enkele medewerker van Meander en geen van de door Meander ingeschakelde 
derden (daaronder begrepen RealXL) is gemachtigd om de Gegadigde met betrekking tot 
(het gebruik van) het Verkochte (garantie-)verklaringen te verstrekken.

4. De Gegadigde kan zich nimmer jegens Meander of door Meander ingeschakelde derden 
(daaronder begrepen RealXL) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de 
Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te 
vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet 
in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te 
verrichten.

5. De Gegadigde is er mee bekend dat Meander het Verkochte zal overdragen "as is, where 
is", zodat de uiteindelijke koper het Verkochte geheel dient te aanvaarden in de actuele 
feitelijke staat en zonder terzake enige aanspraak op Meander te hebben. Meander staat 
niet in voor de afwezigheid van (al dan niet verborgen) gebreken.

D. INTEGRITEITSVERKLARING

De Gegadigde garandeert door ondertekening van deze verklaring de juistheid van de 
navolgende verklaringen:

1. De informatie die door de Gegadigde is en zal worden verschaft in het kader van de 
integriteit, is correct en actueel en er zijn ten opzichte van verschafte informatie geen 
materiële 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). 

2. Er is met betrekking tot de Gegadigde of een groepsvennootschap van de Gegadigde als 
bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek geen faillissement aangevraagd of 
uitgesproken, noch surséance van betaling gevraagd of verleend. 

3. De Gegadigde, een moedervennootschap, een dochtervennootschap of een 
groepsvennootschap (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) van de Gegadigde, 
alsmede hun aandeelhouders, bestuurders en commissarissen zijn voorafgaand aan het 
Verkoopproces niet bij een rechterlijke uitspraak veroordeeld voor een delict dat de 
beroepsmoraliteit van de betreffende ondernemingen/personen raakt, en zijn in ieder geval 
niet bij een rechterlijke uitspraak veroordeeld om deelneming aan een criminele 
organisatie, omkoping, fraude of witwassen van gelden.
De Gegadigde, een moedervennootschap, dochtervennootschap of een 
groepsvennootschap van de Gegadigde als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, 
alsmede hun aandeelhouders, bestuurders en commissarissen zijn ook thans niet 
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betrokken bij een procedure en er loopt – voor zover bekend – thans ook geen onderzoek 
in verband met delicten zoals bedoeld in dit onderdeel.

4. de Gegadigde zal de transactie financieren met rechtmatig verkregen vermogen.

5. Mander heeft het recht nadere informatie aan een Gegadigde te vragen, al dan niet 
blijkende uit het handelsregister met betrekking tot de bevoegdheid van ondertekenaars, 
de "ultimate beneficial owners", de wijze en herkomst van de financiering, jaarrekeningen 
en verslagen, financiële informatie, alsmede groepsstructuren.

E. TOEPASSELIJK RECHT

Op het gehele Verkoopproces, dus ook op de uitsluiting van precontractuele binding (sub B), de 
geheimhoudingsverklaring (sub C), de disclaimer (sub D) en de integriteitsverklaring (sub E), is 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen die in verband met het Verkoopproces ontstaan 
zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechter in Utrecht.

Na ondertekening van deze verklaring zal de Verkoopinformatie op basis van de voorwaarden van deze 
verklaring aan Koper ter beschikking worden gesteld

GETEKEND VOOR AKKOORD OP ____________________ 2018

__________________________ __________________________
Naam: ____________________ Naam: ____________________
Functie: ___________________ Functie: ___________________
Namens: __________________ Namens: __________________

Deze verklaring dient na ondertekening te worden gezonden aan:

Ir. Richard Th. Splinter MBA MRICS
RealXL Vastgoedspecialisten
Postbus 2105
3800 CC Amersfoort 
e-mail: richard.splinter@realxl.nl


