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Inschrijfformulier voorinschrijving verkooptender 
 

 

Woonzorgcentrum Arendshorst 
De Klenckestraat 6 – 40  |  9402 JK  |  Assen 

 

 

 

De hierna te noemen inschrijver(s)
1
:  

 

A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

gevestigd te ………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 Natuurlijk persoon 

 Rechtspersoon, te weten een ………………………………………………………………………………………………………………. 

  

B. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

gevestigd te ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Natuurlijk persoon 

 Rechtspersoon, te weten een ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

gevestigd te ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Natuurlijk persoon 

 Rechtspersoon, te weten een ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

verklaren door ondertekening van dit formulier deel te nemen aan de gunningsprocedure zoals omschreven in 

de ‘documentatie marktoriëntatie’ (d.d. 18 februari 2015) ten aanzien de openbare verkoop van 

Woonzorgcentrum Arendshorst gelegen aan De Klenckestraat 6 – 40 (9403 JK) te Assen.  

 

De inschrijver(s) verklaart tevens onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden te weten: 

 

1. De bieding, uit te brengen in fase 2 de gunningsprocedure, bedraagt minimaal € 3.250.000,-- kosten 

koper uitgaande van de omschreven sale-and-lease-back constructie.  

 

2. Ten aanzien van de sale-and-lease-back conformeert de inschrijver zich aan de in de ‘documentatie 

marktoriëntatie’ (d.d. 18 februari 2015) opgenomen concept huurovereenkomst waarbij wordt 

                                                 
1
 Natuurlijke personen: namen voluit schrijven. Rechtspersonen: statutaire naam voluit schrijven. 
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uitgegaan van een huur voor bepaalde tijd (27 maanden) en een maximale huursom van € 900.000,-- 

per jaar vrij van BTW. 

 

3. Door ondertekening van dit formulier geldt een onherroepelijke deelname aan het vervolg van de 

verkooptender te weten de gunningsprocedure (fase 2).   

 
 

Voorts verklaren de ondergetekenden: 

 

4. Onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de inhoud zoals opgenomen in de ‘documentatie 

marktoriëntatie’ (d.d. 18 februari 2015); 

 

5. Onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de inhoud van het vraag- en antwoorddocument; 

 
6. Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.    

 

 

Bij een gecombineerde inschrijving dienst slechts één inschrijfformulier te worden ondertekend door alle partijen 

die deel uitmaken van de combinatie. De inschrijvers wijzen als gemachtigde en penvoerder, om hen voor alle 

zaken betreffende de verkooptender te vertegenwoordigen, aan de hierboven onder A genoemde inschrijver.  

 

 

ONDERTEKENING 

 

 

Plaats …………………………………………………………………    Datum ……………………………………………………………........ 

 

 

De inschrijvers: 

 

 

A. Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

B. Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

C. Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

LET OP: de inschrijvers zijnde een natuurlijk persoon dienen een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan te 

leveren, inschrijvers zijnde een rechtspersoon dienen een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan te leveren. 

Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar.  


