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Eigen verklaring
Contractering Wmo maatwerkvoorzieningen
Alleen op verzoek van de gemeente dient u bewijsstukken te overleggen.
Invulinstructie:
- Vul de Eigen verklaring in
- Print de Eigen verklaring uit
- Onderteken de Eigen verklaring
- Scan de Eigen verklaring in en mail deze samen met de overeenkomst naar
contractmanagementWmo@purmerend.nl

Deel 1: Gegevens van de opdrachtgever
Naam:
Gemeente Purmerend en Gemeente Beemster

Titel of beknopte omschrijving van de inkoopprocedure:
Contractering Wmo maatwerkvoorzieningen aanbieders Wmo maatwerkvoorzieningen Hulp
bij het huishouden, Individuele begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend verblijf.
Referentienummer:
FICA65386

Deel 2: Gegevens met betrekking tot de aanbieder
a.

Algemene gegevens over de aanbieder

Naam aanbieder (bedrijfsnaam):
KvK-nummer:
Postadres:
Rechtsvorm:
Website:
b.

Contactpersonen

Contactpersoon (tekenbevoegd):
Telefoonnummer:
Email:
Contactpersoon (facturatie):
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Telefoonnummer:
Email:
Contactpersoon (berichtenverkeer):
Telefoonnummer:
Email:

c.

Facturatie gegevens aanbieder

AGB Code (Vecozo):
IBAN-rekeningnummer:
BIC-code:
Tenaamstelling rekeningnummer:

d.

Neemt aanbieder samen met anderen deel aan de procedure?

Maak een keuze:

ja /

nee

Zo ja:
1. Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de procedure
deelnemen:
2. Vermeld de rol van de ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor
specifieke taken, enz.):

e.

Is aanbieder van plan een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan
derden te geven?

Maak een keuze:

ja /

nee

Zo ja, noem de onderaannemer(s) (inclusief ZZP’ers) die worden voorgesteld:
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Deel 3: Percelen
Aanbieder schrijft in voor de volgende diensten:
Hulp bij het huishouden
Individuele begeleiding
Dagbesteding
Kortdurend verblijf

Deel 4: Uitsluitingsgronden
Aanbieder verklaart door ondertekening dat:
•
•
•
•
•
•
•

aanbieder niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, dan wel zijn
werkzaamheden heeft gestaakt of er jegens hem surséance van betaling of een
akkoord geldt;
geen faillissement of liquidatie is aangevraagd of een procedure van surséance van
betaling of akkoord aanhangig is gemaakt;
jegens aanbieder geen rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde is gedaan,
waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;
aanbieder niet in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan,
vastgesteld op elke grond die de gemeente aannemelijk kan maken;
aanbieder aan alle verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de
sociale zekerheidsbijdragen;
aanbieder aan alle verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van
belastingen;
aanbieder zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij
het verstrekken van de inlichtingen die kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet
heeft verstrekt.

Aanbieder verklaart verder dat:
•
•

ten aanzien van aanbieder geen (vermoeden van) een integriteitsrisico bestaat;
aanbieder zich niet schuldig heeft gemaakt, maakt of zal maken aan discriminatie.

Aanbieder verklaart door ondertekening te voldoen aan de geschiktheidseisen en te
beschikken over de gevraagde documenten en dergelijke die zijn opgenomen in de leidraad
contractering Wmo maatwerkvoorzieningen;
Aanbieder gaat ermee akkoord om op eerste verzoek van de gemeente (officiële)
bewijsstukken te overleggen.
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Deel 5: Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor
verstrekte informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn
van de consequenties van het afleggen van een valse verklaring.
Ondertekenaar 1:
Plaats:
Datum:
Naam tekenbevoegd persoon:
Functie:
Handtekening:

Ondertekenaar 2:
Plaats:
Datum:
Naam tekenbevoegd persoon:
Functie:
Handtekening:

Ondertekenaar 3:
Plaats:
Datum:
Naam tekenbevoegd persoon:
Functie:
Handtekening:
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