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Overeenkomst tot koop van activa

DE ONDERGETEKENDEN:
(1)

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Den Helder, gevestigd te Den Helder en
kantoorhoudende aan de [•] te Den Helder
(de "Verkoper" of "de Gemeente"),

(2)

HollandCollect N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alkmaar en
kantoorhoudende aan de Koggenrandweg 1, 1775 RG te Middenmeer,
(de "Koper"),

en

(3)

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, een naamloze vennootschap, gevestigd te Alkmaar
en kantoor houdende aan de Jadestraat 1, 1812 RD te Alkmaar,
("HVC").

De partijen bij deze Koopovereenkomst zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als
een "Partijen" en ieder afzonderlijk als een "Partij".
OVERWEGENDE:
(A)

De Verkoper draagt zorg voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de regio van
de Gemeente. De Verkoper drijft in dat kader de Ondememing (zoals hierna gedefinieerd).

(B)

De Koper is een volledige dochtermaatschappij van HVC. De ondememingsactiviteiten van
de Koper richten zich in hoofdzaak op het inzamelen van huishoudelijk afval. De Gemeente
wenst HVC te belasten met de inzameling en -verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
op haar grondgebied alsmede HVC te belasten met zekere andere taken die thans nog
door de Gemeente worden uitgevoerd en HVC is bereid deze werkzaamheden te
verrichten. HVC en de Gemeente zullen de afspraken over de uitvoering van het
Alleenrecht (zoals hierna gedefinieerd) en de overige werkzaamheden in de DVO (zoals
hierna gedefinieerd) vastleggen.

(C)

HVC zal het merendeel van de in overweging (B) vermelde werkzaamheden door een van
haar groepsmaatschappijen laten uitvoeren. Teneinde uitvoering van deze werkzaamheden
mogelijk te maken, wenst de Koper de Ondememing met de daarvoor benodigde
Relevante Activa (zoals hierna gedefinieerd) van de Verkoper te kopen en te aanvaarden
en wenst de Verkoper aan de Koper de Ondememing en de daarvoor benodigde Relevante
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Activa aan de Verkoper te verkopen en over te dragen (tezamen met de in overweging (B)
en (D) vermelde handelingen: de "Voorgenomen Transactie").
(D)

Teneinde uitvoering van deze werkzaamheden voor HVC, dan wel een van haar
groepsmaatschappijen, mogelijktemaken, wenst de Koperdaamaast overtegaan tot het
sluiten van een overeenkomst van huur en verhuur met betrekking tot de Containers (zoals
hierna gedefinieerd) voor de duur van de DVO, welke overeenkomst van huur en verhuur
Partijen op de dag van deze Koopovereenkomst zullen sluiten (Bijlage L). Tevens zal de
Koper een huurovereenkomst sluiten met de Gemeente voor een deel van de Locatie
Nijverheidsweg zoals hieronder gedefinieerd (Bijlage M) ten behoeve van de Dienst
Openbaar Groen van de Gemeente, in welke overeenkomst de Koper en de Gemeente
tevens de voorwaarden waaronder de Koper technische diensten aan de Gemeente zal
verlenen zullen vastleggen.

(E)

De Verkoper heeft haar georganiseerd overleg vooraf ingelicht over het voorgenomen
besluit omtrent de overdracht van de Ondememing en is hierover met haar georganiseerd
overleg in overleg getreden. [De Koper heeft haar ondernemingsraad in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen over het voorgenomen besluit omtrent de overdracht van
de Ondememing en de ondernemingsraad heeft een advies uitgebracht dat overeenstemt
met het voorgenomen besluit] [Check HVC], [Het georganiseerd overleg van de Verkoper
heeft haar goedkeuring verleend aan het Sociaal Plan].

(F)

Bij brief van 22 december 2008 heeft de Verkoper zich verplicht (i) de bepalingen in artikel
4 vanaf 1 januari 2009 tot en met de datum van ondertekening van deze overeenkomst te
zullen naleven, en (ii) HVC gedurende deze periode in staat te zullen stellen management
vergaderingen die betrekking hebben op de afvalinzamelingactiviteiten van de Gemeente
bij te wonen.

(G)

De raad van commissarissen van HVC heeft het voorgenomen besluit tot overname van de
Ondememing en in verband daarmee de verwerving van de Relevante Activa goedgekeurd.

(H)

Het college van burgermeester en wethouders van de Gemeente heeft het aangaan van
deze Koopovereenkomst goedgekeurd.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1

UITLEG

1.1

Definities
In deze Koopovereenkomst hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de
volgende betekenis:
Accountants zijn Kopers Accountant en Verkopers Accountant;
Activastaat is de als Bijlage J aangehechte activastaat inhoudende de boekwaarde van de
Relevante Activa per 31 december 2008;
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Alleenrecht is het door de Gemeente aan HVC toe te kennen alleenrecht voor onbepaalde tijd
terzake de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen in het grondgebied van de
Gemeente, als nader bepaald in de DVO;
Annex is een annex bij deze Koopovereenkomst;
Arbeidsvoorwaardenregeling Den Helder is de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente
uit 2004 die gelijkluidend is aan de CAR (Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de sector
gemeenten) en een grotendeels gelijkluidend aan UWO (de Uitwerkingsovereenkomst);
Bekendmakingen zijn de in Bijlage G genoemde uitzonderingen op de Garanties, welke
Bekendmakingen aan Koper v66r ondertekening van de Koopovereenkomst ter hand zijn gesteld;
Belasting is elke vorm van belastingheffing, zowel direct als indirect, die wordt geheven (bij
wege van afdracht, inhouding of anderszins) zowel op basis van inkomen, opbrengst, winst,
vermogen, waarde, kapitaal, omzet, toegevoegde waarde als op basis van andere grondslagen
en waaronder mede dient te worden verstaan een heffing, accijns of andere toeslag of inhouding
van vergelijkbare aard die wordt geheven op rijksniveau, gemeentelijk, provinciaal, lokaal of enig
ander niveau, alsmede een bijdrage aan een stelsel van sociale verzekeringen of
werknemersverzekeringen, met inbegrip van boetes, renten of kosten verschuldigd wegens
tekortkoming in de betaling daarvan;
Belastingaangifte is een aangifte, opgaaf, verklaring, rapportage of informatie met betrekking tot
Belastingen, inclusief alle overzichten en bijlagen daarbij alsmede iedere aanvulling daarop;
Belastingautoriteit is een supranationaal, nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met
overheidsgezag bekleed orgaan of gerecht van een betrokken jurisdictie, bevoegd tot de heffing
en/of inning van Belasting;
Bijlage is een bijlage bij deze Koopovereenkomst;
Bodem is de bodem en het grondwater gelegen in, op of onder Locatie Nijverheidsweg;
Bodemrapport is het als Bijlage K aangehechte rapport met betrekking tot de Bodem;
Boekwaarde Activa is de boekwaarde van de activa die Verkoper op grond van artikel 7.2.1
verplicht is van Koper te kopen (ingeval van vervulling van een van de ontbindende voorwaarden
genoemd in artikel 7.1), vast te stellen met inachtneming van artikel 7.6 van de DVO;
Containers zijn de ondergrondse afvalsystemen op het grondgebied van de Gemeente Den
Helder zoals nader beschreven in de op de dag van deze Koopovereenkomst tussen de
Gemeente en Koper te sluiten overeenkomst van huur en verhuur;
Due Diligence Onderzoek is het door of namens de Koper ingestelde onderzoek naar de
financiele, juridische, en commerciele toestand van de Ondememing en de Relevante Activa;
DVO is de door HVC met de Gemeente af te sluiten dienstverleningsovereenkomst, aangehecht
als Bijlage H;
FTE is Full Time Equivalent;
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Garanties zijn de in Bijlage F opgenomen verklaringen;
Gemeente is de gemeente Den Helder;
Gevrijwaarde is de Koper, HVC, een rechtsopvolger onder algemene titel van de Koper of HVC,
en, na de Overdracht, de Onderneming;
HC is HollandCollect N.V.;
HVC is N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;
Interim Periode is de periode vanaf 31 december 2008 tot de Overdrachtsdatum;
Koopovereenkomst is deze overeenkomst tot koop van de Onderneming en de Relevante
Activa, met inbegrip van haar Bijlagen en Annexen;
Koopprijs is de koopprijs voor de Onderneming en de Relevante Activa, bedoeld in artikel 3.1;
Koper is HC;
Kopers Accountant is KPMG Accountants N.V.;
Lijst van Bekendmakingen is het als Bijlage G opgenomen overzicht van Bekendmakingen;
Locatie Nijverheidsweg is de grond aan de Nijverheidsweg 5/5A, 1785 AA Den Helder, met
opstallen, met kadastraal nummer K 1978;
Notaris is Mr. R.W. Clumpkens van De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam;
Onderneming is de door de Verkoper verrichte activiteiten ter zake de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen in de Gemeente, zoals omschreven in de DVO, en de exploitatie van
de Locatie Nijverheidsweg;
Overdracht is het verrichten van de handelingen als bedoeld in artikel 6.2 en 6.3;
Overdrachtsdatum is de datum van de Overdracht;
Overeenkomsten zijn de in Bijlage A sub (f) bedoelde overeenkomsten;
Partijen zijn de partijen bij deze Koopovereenkomst;
Registergoederen zijn de in Bijlage A sub (c) bedoelde registergoederen;
Relevante Activa zijn de in Bijlage A bedoelde goederen, waaronder ter vermijding van twijfel
niet begrepen de Containers;
Sanering is het treffen van maatregelen, het doen van onderzoek daaronder begrepen, die
ingevolge de ter zake geldende regels worden genomen ter bestrijding of beheersing van
verontreiniging van de Bodem, tegen de laagst mogelijke kosten, gepland, uitgevoerd en
afgerond met instemming van de ter zake bevoegde overheid of overheden, door middel van
ontgraving en verwijdering of in situ technieken, inclusief isolatie, beheersing en controle;
Saneringskosten zijn de kosten van onderzoek, supervisie en uitvoering van de Sanering, met
inbegrip van:
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(a)

de kosten van afvoer en verwijdering van verontreinigde grand en grondwater;

(b) de kosten van vervanging van bestrating, vloeren, bebouwing en installaties (ondergrondse
en bovengrondse), die voortvloeien uit de Sanering, met een correctie van nieuw voor oud;
(c)

de kosten van bijstand, noodzakelijk voor het overleg met de overheid en voor het voeren
van procedures ter zake van de Sanering tegen de overheid en tegenover derden;

(d) de kosten van lozen van verontreinigd water;
(e)

de overige kosten van vergunningen ter zake van de Sanering.

Schending van de Garanties is een omstandigheid die meebrengt dat een Garantie, op zichzelf
of samen met andere Garanties, op 31 december 2008, op de datum van deze
Koopovereenkomst en/of op de Overdrachtsdatum geheel of gedeeltelijk onjuist is;
Sociaal Plan is het als Bijlage I opgenomen sociaal plan dat tussen de Verkoper, HVC en de
relevante vakbonden is overeengekomen op [•];
Verbonden Partij betekent met betrekking tot een persoon of entiteit met rechtspersoonlijkheid:
(a)

elke persoon of entiteit met rechtspersoonlijkheid waarmee die persoon of entiteit met
rechtspersoonlijkheid in een groep verbonden is;

(b)

elke dochtermaatschappij van die persoon of entiteit met rechtspersoonlijkheid;

(c)

elke persoon of vennootschap waarvan die persoon of entiteit met rechtspersoonlijkheid
een dochtermaatschappij is en elke persoon of entiteit met rechtspersoonlijkheid die van
de eerstbedoelde persoon of entiteit met rechtspersoonlijkheid een dochtermaatschappij is;
en

(d)

elk lid van een orgaan en elke werknemer van die persoon of entiteit met
rechtspersoonlijkheid of van een in (a) tot (d) vermelde partij;

Vergunningen zijn vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en andere toestemmingen van een
persoon die of een instantie die, in Nederland of daarbuiten, is bekleed met openbaar gezag,
waarover de Onderneming beschikt;
Verkoper is de gemeente Den Helder;
Verkopers Accountant is [•];
Voertuigen zijn de in Bijlage A onder (b) bedoelde voertuigen die worden gebruikt ten behoeve
van de bedrijfsvoering van de Onderneming;
Voorgenomen Transactie heeft de betekenis die daaraan in overweging (C) is toegekend;
Werknemers zijn de in Bijlage B genoemde werknemers in dienst bij de Verkoper waarvan
tussen de Partijen is vastgesteld dat zij overgaan naar HVC.
1.2

Interpretatie
1.2.1 Geen bepaling van deze Koopovereenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd
uitsluitend vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van die
betreffende bepaling.
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1.2.2

Voor zover iets van een andere betekenis niet ondubbelzinnig blijkt, wordt in deze
Koopovereenkomst verwezen naar de artikelen van en de Bijlagen bij deze
Koopovereenkomst.

1.2.3

De kopjes boven de artikelen van en de Bijlagen zijn zonder betekenis voor de uitleg
daarvan.

2

ONDERWERP

2.1

Koop en Verkoop van de Onderneming / Relevante Activa
De Verkoper verkoopt hierbij aan de Koper en de Koper koopt hierbij van de Verkoper de
Onderneming. De Koper neemt geen andere rechten en verplichtingen van de Verkoper over dan
activa behorende tot de Onderneming, zijnde de Relevante Activa zoals opgenomen in Bijlage A.
De overname van Werknemers zal geschieden overeenkomstig artikel 2.2.

2.2

Werknemers
2.2.1

HVC zal, met behoud van de rechten die HVC anderszins conform net Burgerlijk Wetboek
jegens Werknemers mocht hebben, de in Bijlage B genoemde Werknemers na het sluiten
van deze Koopovereenkomst met ingang van de Overdrachtsdatum een
arbeidsovereenkomst aanbieden (en tijdens de duur van het Alleenrecht van een
werkgarantie voorzien) onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met: (i) de
voorwaarden genoemd in het Sociaal Plan en (ii) de voorwaarden die voortvloeien uit de
verplichtingen die HVC heeft jegens haar werknemers op grond van de op haar
onderneming van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten in de vorm van de
arbeidsovereenkomst zoals opgenomen in Bijlage C, met dien verstande dat Koper zich het
recht voorbehoudt om eventuele rechten waarop Werknemers aanspraak kunnen maken, af
te kopen.

2.2.2

De in Bijlage B genoemde Werknemers zijn de ambtenaren die bij Verkoper een
aanstelling hebben en aan wie een door HVC een arbeidsovereenkomst zal worden
aangeboden op basis van het Sociaal Plan. Verkoper zal per de Overdrachtsdatum de
aanstelling van de Werknemers als ambtenaar hebben beeindigd, met dien verstande dat
voor Werknemers die daartegen bezwaar en beroep aantekenen, geldt dat hun aanstelling
afhankelijk van de beslissing op hun bezwaar of beroep na de Overdrachtsdatum wordt
beeindigd. HVC is niet verplicht een aanbod tot indiensttreding te doen aan Werknemers
die bezwaar of beroep hebben aangetekend tegen de beeindiging van hun aanstelling als
ambtenaar.

3

KOOPPRUS

3.1

Koopprijs
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De koopprijs voor de Onderneming en de Relevante Activa bedraagt EUR 2.125.523 (de
"Koopprijs"), zijnde het bedrag van EUR 2.125.523 dat is toegekend aan de Relevante
Activa per 31 december 2008, zoals blijkend uit de Activastaat.
3.2

Investeringen in Interim Periode
De gedurende de Interim Periode door de Verkoper gedane investeringen met betrekking tot de
Onderneming en de Relevante Activa komen bij de bepaling van de Koopprijs alleen in
aanmerking voor zover (i) door de Verkoper uiterlijk twee (2) weken voor de Overdrachtsdatum
om aanpassing van de Koopprijs vanwege deze investeringen is verzocht, (ii) deze investeringen
redelijk zijn en (iii) de Verkoper in de Interim Periode dezelfde methode voor afschrijvingen
hanteert als in de voorgaande boekjaren is gedaan.

3.3

Aanpassing van de Koopprijs naar aanleiding van geactualiseerde staat van activa
rNB: indien wenselijk wordt geacht dat ondertekening en overdracht zullen plaatsvinden op
een datum, dan zal een geactualiseerde activastaat v66r ondertekening en overdracht
moeten worden opgesteld indien HVC zulks wenst] Uiterlijk twee (2) weken voor de
Overdrachtsdatum zal Verkoper, indien de Koper zulks wenst, aan Koper een per die datum
geactualiseerde staat van activa, waarin onder meer afschrijvingen vanaf 31 december 2008
tot aan de Overdrachtsdatum zijn verwerkt, verstrekken en zal Koper binnen een (1) week na
ontvangst daarvan schriftelijk meedelen aan Verkoper of hij een aanpassing van de Koopprijs
wenst. De Koopprijs zal benedenwaarts worden aangepast indien de totale waarde van de
Relevante Activa zoals deze blijkt uit de geactualiseerde staat van activa, bijvoorbeeld ten
gevolge van afschrijvingen sinds 31 december 2008, lager is dan de aan die Relevante Activa
in de Activastaat per 31 december 2008 toegekende totale boekwaarde.

3.4

Verificatie bedrijfsvoering van de Onderneming in Interim Periode en aanpassing van de
Koopprijs naar aanleiding van die verificatie
rNB: indien wenselijk wordt geacht dat ondertekening en overdracht zullen plaatsvinden op
een datum, dan zal worden voorzien in een recht tot het houden van een additionele due
diligence onderzoek binnen twee weken na Overdracht of zal dit due diligence onderzoek
plaatsvinden voor ondertekening en overdracht] Koper heeft voorafgaand aan de
Overdrachtsdatum het recht additioneel due diligence onderzoek naar de Onderneming te
verrichten ten einde te onderzoeken of Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 4 is
nagekomen. Voor zover daartoe naar oordeel van Koper aanleiding bestond respectievelijk
sprake van was, heeft hij Verkoper daarvan voorafgaand aan de Overdrachtsdatum op de
hoogte gesteld en zijn bevindingen onderbouwd. Verkoper zal de door Koper overhandigde
documentatie ter onderbouwing van een aanpassing van de Koopprijs op grond van artikel
3.4 binnen twee (2) weken na de dag waarop hij deze heeft ontvangen, door Verkopers
Accountant doen controleren.

3.5

Regeling bij geschillen over de door de Koper voorgestelde aanpassing van de Koopprijs
3.5.1

Binnen een (1) week na de in artikel 3.3 bedoelde mededeling door Koper
respectievelijk binnen twee (2) weken na het einde van de in artikel 3.4 bedoelde
periode van twee weken, zal Verkoper aan Koper hetzij meedelen dat hij met de door
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Koper voorgestelde aanpassing van de Koopprijs instemt, hetzij gemotiveerd meedelen
welke onderdelen van de voorgestelde aanpassing van de Koopprijs worden betwist. in
het eerste geval (dat wil zeggen bij instemming door de Verkoper) zai de in artikel 3.1
weergegeven Koopprijs worden aangepast overeenkomstig het voorstel van Koper. In
het laatste geval (dat wil zeggen bij een geschil tussen Verkoper en Koper) zullen Koper
en Verkoper gedurende twee (2) weken na de dag van de mededeling, desgewenst
terzijde gestaan door de Accountants, de betwiste onderdelen van de aanpassing van
de Koopprijs nauwkeurig omschrijven en al het mogelijke doen om daarover en over de
vaststelling van de Koopprijs overeenstemming te bereiken.
3.5.2

3.6

Indien Koper of Verkoper binnen twee (2) weken na de dag van de in artikel 3.5.1
bedoelde mededeling aan de andere Partij meedeelt dat naar zijn mening over een of
meer betwiste onderdelen van de voorgestelde aanpassing van de Koopprijs geen
overeenstemming zal kunnen worden bereikt, kan zullen Partijen gezamenlijk en - bij
gebreke van overeenstemming tussen Partijen - zal de meest gerede Partij, de
voorzitter van het Nederlands Instituut van Registeraccountants verzoeken een
onafhankelijke Nederlandse registeraccountant te benoemen die niet tot de respectieve
organisaties van de Accountants behoort. De aldus benoemde registeraccountant zal de
betwiste onderdelen van de voorgestelde aanpassing van de Koopprijs met
inachtneming van deze Koopovereenkomst bij wijze van bindend advies vaststellen
binnen vier weken nadat de betwisting van de aanpassing van de Koopprijs aan hem
zijn meegedeeld of zo spoedig mogelijk daarna. De Partijen zullen in de kosten van het
bindend advies bijdragen overeenkomstig de beslissing daaromtrent van de
registeraccountant.

Omzetbelasting
Partijen nemen het standpunt in dat artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968 op deze
Koopovereenkomst van toepassing is. Indien blijkt dat artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968
op deze Koopovereenkomst niet van toepassing is, zal de Koopprijs worden vermeerderd met de
verschuldigde omzetbelasting. In dat geval zal Koper het verschuldigde bedrag van de
enkelvoudige omzetbelasting binnen twee weken na ontvangst van een geldige
omzetbelastingfactuur aan Verkoper betalen, die het bedrag op aangifte zal voldoen. Eventuele
rente en boetes die zullen worden begrepen in een naheffing omzetbelasting ten name van
Verkoper wegens onjuiste toepassing van artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968, zijn voor
rekening van Verkoper.

3.7

Betaling Koopprijs
De Koopprijs zal op de Overdrachtsdatum door de Koper aan de Verkoper worden betaald.

4

VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER TOT DE OVERDRACHTSDATUM

4.1

Verplichtingen Verkoper
De Verkoper staat er jegens de Koper en HVC voor in dat in 2008 en in de Interim Periode:
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4.1.1

de Verkoper de Onderneming op de gebruikelijke wijze en op de wijze waarop hij dat in het
verleden heeft gedaan, in stand heeft gehouden en zal houden en in overeenstemming met
van kracht zijnde voorschriften en vergunningen heeft gedreven en zal drijven, haar
schulden en verplichtingen die direct verband houden met Relevante Activa stipt heeft
betaald en zal betalen, de diensten van haar werknemers beschikbaar heeft gehouden en
zal houden en haar relaties met afnemers, leveranciers en andere derden in stand heeft
gehouden en zal houden;

4.1.2

de Verkoper de Relevante Activa op de gebruikelijke wijze en op de wijze waarop hij dat in
het verleden heeft gedaan, in goede staat van onderhoud heeft gehouden en zal houden;

4.1.3

de Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper geen materiele
wijzigingen en aanpassingen ten aanzien van de Relevante Activa heeft bewerkstelligd of
zal bewerkstelligen;

4.1.4

de Verkoper de Onderneming en de Relevante Activa volledig verzekerd heeft gehouden en
zal houden tegen alle gangbare risico's op de wijze waarop hij dit in het verleden heeft
gedaan;

4.1.5

Verkoper Koper na redelijke aankondiging en gedurende normale kantooruren toegang zal
verlenen tot de locaties waar de Onderneming wordt gedreven en de boeken en
administratie van Verkoper, zodat Koper in staat is die aan een onderzoek te onderwerpen,
aan Koper zodanige additionele informatie zal geven met betrekking tot (het drijven van) de
Onderneming als Koper redelijkerwijs verlangt, en voorts Koper alle medewerking zal
verlenen die deze naar zijn oordeel behoeft om met afnemers, leveranciers en andere
relaties van de Onderneming te spreken, mits zulke besprekingen door tussenkomst van
Verkoper plaatsvinden en geen ander contact tussen Koper en de afnemers, leveranciers
en andere relaties van Verkoper zonder voorafgaande toestemming van Verkoper
plaatsvindt en mits Koper alle informatie die hij op deze wijze verkrijgt strikt vertrouwelijk zal
behandelen en Koper ervoor instaat dat zijn werknemers deze informatie strikt vertrouwelijk
behandelen;

4.1.6

de Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper niet:
(i)

aan enige Werknemer enige afvloeiingsregeling of betaling ter zake van de
beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst heeft toegekend of zal toekennen;

(ii) de arbeidsvoorwaarden van enige Werknemer heeft gewijzigd of zal wijzigen; of
(Hi) een gerechtelijke, arbitrage of bindend adviesprocedure met betrekking tot de
Onderneming aanhangig heeft gemaakt of aanhangig zal maken;
4.1.7

de Verkoper de Koper onverwijld op de hoogte heeft gesteld van of op de hoogte zal stellen
van:
(i)

iedere wijziging in de financiele situatie en de vooruitzichten van de Onderneming;

(ii)

ieder onderzoek en iedere klacht van overheidswege betreffende de Onderneming,
iedere procedure die tegen de Verkoper is ingeleid en iedere kennisgeving of
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mededeling waarbij de Verkoper uit hoofde van enige overeenkomst in gebreke is
gesteld; en
4.1.8

4.2

Verkoper alles heeft gedaan en zal doen en niets heeft nagelaten en niet zal nalaten om te
bevorderen dat de Garanties juist, volledig en niet misleidend zullen zijn en blijven tot en
met de Overdrachtsdatum.

Informatieplicht
Verkoper zal Koper en HVC onmiddellijk informeren indien en zodra sprake is van een schending
van een van de in artikel 4.1 opgenomen verplichtingen.

5

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

5.1

Voorwaarden
De Overdracht zal plaatsvinden nadat de volgende voorwaarden zijn vervuld of daarvan
overeenkomstig artikel 5.3 is afgezien:

5.2

5.3

5.1.1

Het in artikel 3.4 bedoelde due diligence onderzoek van Koper is naar tevredenheid van
Koper afgerond;

5.1.2

Alle in de DVO genoemde opschortende voorwaarden - met uitzondering van de aldaar
opgenomen opschortende voorwaarde met betrekking tot de ondertekening van deze
Koopovereenkomst en het vervuld zijn van de in dit artikel 5.1 genoemde voorwaarden - zijn
vervuld of van die voorwaarden is overeenkomstig het bepaalde in de DVO door HVC
afstand gedaan;

5.1.3

HVC en de Verkoper hebben met de betrokken personen en organisaties overeenstemming
bereikt over het Sociaal Plan;

5.1.4

HVC heeft met ieder van de Werknemers overeenstemming bereikt over hun indiensttreding
bij HVC op grond van de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het Sociaal Plan;

5.15

Aan het bevoegde gezag zijn de in artikel 8.20 lid 2 Wmjo. 5.20 Ivb bedoelde gegevens in
verband met de overgang van Vergunningen ten minste een maand voor de
Overdrachtsdatum gemeld; en

5.1.6

De Koopprijs is definitief vastgesteld met inachtneming van artikel 3.

Vervulling voorwaarden
5.2.7

De Verkoper en de Koper zullen zich ervoor inspannen dat de in artikel 5.1 bedoelde
voorwaarden v66r [•] 2009 worden vervuld.

5.2.2

Indien een Partij kennis krijgt van een omstandigheid die ertoe leidt of kan leiden dat een
voorwaarde niet zal worden vervuld, zal zij dat onverwijld aan de andere Partij(en)
mededelen.

Afzien van voorwaarden
5.3.1

Alle Partijen gezamenlijk mogen te alien tijde door een schriftelijke mededeling aan elkaar
afzien van de voorwaarden in artikel 5.1 sub 5.1.2, 5.1.4, en 5.1.6.
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5.3.2

Enkel de Koper mag te alien tijde door een schriftelijke mededeling aan alle andere Partijen
afzien van een of meer van de overige in artikel 5.1 sub 5.1.1, 5.1.3, en 5.1.5 genoemde
voorwaarden.

6

OVERDRACHT

6.1

Overdrachtsdatum
De Overdrachtzal plaatsvinden op [•] 2009 of zoveel laterals partijen gezamenlijk bepalen, ten
kantore van [•], of een andere door Partijen overeen te komen datum, plaats en tijdstip.

6.2

Handelingen
Op de Overdrachtsdatum zullen de navolgende handelingen worden verricht:
6.2.1

De in Bijlage A sub (f) bedoelde Overeenkomsten (waaronder verzekeringspolissen die
Koper overneemt) worden overgenomen door ondertekening van de akte in de vorm van
Bijlage D;

6.2.2

De in Bijlage A sub (b) bedoelde Voertuigen worden overgedragen doordat de Verkoper
aan de Koper de overschrijvingsbewijzen van de Voertuigen overhandigt. Na overschrijving
van het eigendom van de Voertuigen van de Verkoper naar de Koper, zal de Koper aan de
Verkoper de vrijwaringsbewijzen betrekking hebbende op de Voertuigen doen toekomen;

6.2.3

De in Bijlage A sub (c) bedoelde Registergoederen zullen aan de Koper worden geleverd
door ondertekening van een notariele akte in de vorm van Bijlage E en de inschrijving
daarvan in de openbare registers door de Notaris;

6.2.4

De overige in Bijlage A bedoelde goederen waarvoor geen afzonderlijke leveringsakte is
opgesteld, worden overgedragen door ondertekening van deze Koopovereenkomst;

6.2.5

Koper en Verkoper zullen de indiensttreding van de Werknemers bij HVC in het kadervan
de overdracht van de Ondememing en de Relevante Activa, aan Stichting Pensioenfonds
ABP melden zodanig dat de Werknemers onder de algemene pensioenregelingen van het
ABP zullen blijven vallen.

Indien een van de hiervoor bedoelde handelingen niet wordt verricht, zullen de andere
handelingen evenmin geacht worden te zijn verricht.
6.3

Betaling
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De Koper zal de Koopprijs uiterlijk twee (2) werkdagen voor de Overdrachtsdatum gestort hebben
op de derdenrekening nummer [•] van de Notaris onder vermelding van "HVC/Den Helder 20412258" en op de Overdrachtsdatum zal de Koper, zodra de in artikel 6.2 bedoelde
handelingen zijn verricht, instructie geven aan de Notaris om de Koopprijs telefonisch over te
boeken naar het door de Verkoper opgegeven rekeningnummer.
6.4

Kosten en belastingen
Alle redelijkerwijs gemaakte kosten van de in artikel 6.2 bedoelde handelingen alsmede de
mogelijk verschuldigde overdrachtsbelasting die direct met de levering van de Registergoederen
verband houdt, zijn voor rekening van de Koper.

6.5

Medewerking Verkoper
De Verkoper zal alle medewerking verlenen die de Koper behoeft om de in artikel 6.2 bedoelde
handelingen te verrichten en tegen derden geldend te maken. De Verkoper verleent de Koper in
dat kader een onherroepelijke volmacht om de desbetreffende handelingen in naam van de
Verkoper te verrichten.

6.6

Assistentie bij overdracht van de Overeenkomsten
6.6.1 Indien de overdracht van een Overeenkomst door het uitblijven van de medewerking van de
wederpartij(en) daarbij niet binnen 15 (vijftien) werkdagen na de Overdrachtsdatum tot
stand is gekomen, zal de Verkoper de rechten uit die Overeenkomst op eerste verzoek
aan de Koper leveren door een akte en zal de Koper de verplichtingen van de Verkoper
uit deze Overeenkomst in naam van de Verkoper maar voor eigen rekening nakomen,
zodat de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst voor risico van de Koper zijn
als ware de overdracht van deze Overeenkomst we I tot stand gekomen.
6.6.2 De Koper zal de Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake nakoming van die
Overeenkomsten die ingevolge artikel 6.6.1 op verzoek van Koper door Verkoper aan
Koper zijn overgedragen.
6.6.3 De Verkoper verleent de Koper hierbij onherroepelijk volmacht (i) om in naam van de
Verkoper de akte van levering te ondertekenen en (ii) voor zolang als de rechten uit een
Overeenkomst niet aan de Koper zijn overgedragen, die rechten in naam van de Verkoper
maar voor eigen rekening uit te oefenen.

7

ONTBINDENDE VOORWAARDE

7.1

Ontbindende voorwaarde
Nadat de in artikel 5.1 opgenomen opschortende voorwaarden zijn vervuld of de Koper van een
of meer in artikel 5.1 opgenomen opschortende voorwaarden heeft afgezien, wordt deze
Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden, zonder dat dit voor Partijen tot
ongedaanmakingsverbintenissen leidt anders dan vermeld in de artikelen 7.2 en de 7.3 alsmede
de DVO en zonder dat daarvoor enige nadere handeling is vereist:
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7.2

7.1.1

indien het Alleenrecht onwerkzaam is of wordt beeindigd op grond van (enige verandering
in) regelgeving, een beschikking van een daartoe bevoegde autoriteit of een rechterlijke
uitspraak; of

7.1.2

indien de Gemeente verplicht wordt op grond van (enige verandering in) regelgeving, een
beschikking van een daartoe bevoegde autoriteit of een rechterlijke uitspraak, een derde in
aanmerking te nemen voor de uitvoering van de taken voortvloeiende uit het Alleenrecht.

Verplichtingen tot Koop
Binnen een termijn van drie maanden na vervulling van de in artikel 7.1 beschreven ontbindende
voorwaarde, is de Gemeente gehouden:
7.2.1

de Onderneming en de op de datum van de vervulling van de in artikel 7.1 opgenomen
ontbindende voorwaarde bij de Onderneming behorende activa te kopen van Koper, tegen
betaling aan de Koper van een bedrag gelijk aan de Boekwaarde Activa; en

7.2.2

op de datum van vervulling van de in artikel 7.1 opgenomen ontbindende voorwaarde in de
Onderneming werkzaam zijnde werknemers in dienst te nemen, onder dezelfde
voorwaarden als waaronder zij de kalenderdag v66r de ontbindingsdatum bij de
Onderneming werkzaam waren;

een en ander overeenkomstig de regeling van de artikelen 7.5 en 7.6 van de DVO.
7.3

Voorwaarden levering
Ingeval van vervulling van de in artikel 7.1 opgenomen ontbindende voorwaarde, zal overdracht
van de Onderneming en overgang van haar werknemers en de op de ontbindingsdatum bij de
Onderneming behorende activa tegen betaling van de in artikel 7.2 vermelde koopprijs
plaatsvinden op basis van voorwaarden die materieel gelijk zijn aan deze Koopovereenkomst.

8

VERPLICHTINGEN VANAF DE OVERDRACHTSDATUM

8.1

Ontvangen betalingen
De Verkoper zal alle door haar na de Overdrachtsdatum ontvangen betalingen of andere
prestaties en voor de Overdrachtsdatum ontvangen vooruitbetalingen ter zake van de
Overeenkomsten of na de Overdrachtsdatum te leveren goederen of te verrichten diensten die tot
de Onderneming behoren onverwijld aan de Koper betalen door overmaking op een door de
Koper tijdig voor de betaling aan de Verkoper mee te delen bank- of girorekening zonder dat de
Verkoper haar verplichting tot betaling met enige vordering op de Koper mag verrekenen.

8.2

Nakoming verplichtingen
De Verkoper zal vanaf de Overdrachtsdatum alle verplichtingen met betrekking tot de
Onderneming die zijn ontstaan of voortvloeien uit een gebeurtenis v66r de Overdrachtsdatum
stipt nakomen. Indien een schuldeiser (of andere gerechtigde) een vordering indient, zal de
Verkoper dat onverwijld aan de Koper meedelen.

8.3

Bewaarplicht Koper
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De Koper zal de boeken, administratie, bankbescheiden, overige documenten, gegevens en
gegevensdragers, behorende tot de Ondememing, gedurende zeven (7) jaar na de
Overdrachtsdatum in goede staat bewaren en zal de Verkoper op diens redelijk verzoek inzage
daarin geven en haar in staat stellen daarvan op eigen kosten fotokopieen te maken. Indien de
Verkoper door de rechter, andere justitiele autoriteiten of fiscale autoriteiten wordt verplicht tot
het tonen of overleggen van originele stukken, zal de Koper de betreffende originele stukken ter
beschikking stellen.
8.4

Bewaarplicht Verkoper
De Verkoper zal alle boeken, bescheiden, documenten en gegevens betreffende de
Ondememing en de Relevante Activa die de Koper na de Overdrachtsdatum redelijkerwijs nodig
heeft (voor het opmaken van haarjaarrekeningen of anderszins) maar die de Verkoper nietaan
de Koper heeft overgedragen, gedurende zeven (7) jaar na de Overdrachtsdatum in goede staat
bewaren en de Koper op diens redelijk verzoek inzage daarin geven en haar in staat stellen
daarvan op eigen kosten fotokopieen te maken. Indien de Koper door de rechter, andere justitiele
autoriteiten of fiscale autoriteiten wordt verplicht tot het tonen of overleggen van originele
stukken, zal de Verkoper de originele stukken ter beschikking stellen.

8.5

Geheimhouding
Gedurende een periode van vijf (5) jaar na de datum van deze Koopovereenkomst, zal de
Verkoper zonder voorafgaande toestemming van de Koper geen kennis of informatie aan derden
geven, verspreiden of onthullen met betrekking tot commerciele gegevens of knowhow, van de
Ondememing (daaronder mede begrepen lijsten van afnemers en leveranciers), gegevens
betreffende de prijsopbouw, prijsafspraken met klanten of afnemers en dergelijke), behalve voor
zover:
8.5.1

van de kennis of informatie uit algemeen toegankelijke bron kennis kan worden genomen;

8.5.2

openbaarmaking van de kennis of de informatie verplicht is op grand van de wet of een
uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan; of

8.5.3

Verkoper na beeindiging van de Koopovereenkomst redelijkerwijs genoodzaakt is dergelijke
kennis of informatie aan een derde te openbaren in het kader van onderhandelingen over
het verlenen aan die derde van een concessie ter zake de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen in de Gemeente en het exploiteren van de Locatie Nijverheidsweg.

Aan een verplichting als bedoeld onder artikel 8.5.2 en 8.5.3 zal geen gevolg worden gegeven
dan nadat de Verkoper het voomemen daartoe aan de Koper schriftelijk heeft medegedeeld. De
Verkoper zal zich er op eigen kosten voor inspannen dat degene aan wie de kennis of informatie
moet worden geopenbaard, deze zo beperkt mogelijk zal gebruiken of aan een derde openbaren.
8.6

Overdracht goederen na Overdrachtsdatum
Indien de Koper na de Overdrachtsdatum vaststelt dat bepaalde goederen die zijn vereist om de
Ondememing te drijven, met uitzondering van de Containers waarvoor Partijen voor de duur van
de DVO een separate overeenkomst van huur en verhuur zullen sluiten, niet door de Verkoper
aan de Koper zijn overgedragen, zal de Verkoper al het nodige doen opdat die goederen alsnog
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tegen boekwaarde aan de Koper worden overgedragen, of, indien dat niet mogelijk is, dat een
gebruiksrecht met betrekking tot die goederen ten gunste van de Koper wordt gevestigd tegen
een met de boekwaarde corresponderende evenredige vergoeding.
8.7

Verzekeringen
In de Interim Periode zullen de door de Verkoper gesloten verzekeringspolissen uitsluitend van
kracht blijven ten behoeve van de Koper. De Koper zal met ingang van de Overdrachtsdatum zelf
de Onderneming en alle daartoe behorende activa verzekeren en zal na de Overdrachtsdatum
niet trachten op enigerlei wijze voordeel te genieten van de door de Verkoper terzake afgesloten
verzekeringen, tenzij Koper deze verzekeringen ovemeemt zoals opgenomen in Annex E.

8.8

Werknemers
Indien bij de Verkoper loonbelasting wordt nageheven over loon (in de zin van de Wet op de
loonbelasting 1964) genoten door de Werknemers, zal de Verkoper die nageheven loonbelasting,
alsmede rente, kosten en boetes in verband met de heffing of invordering van dergelijke
loonbelasting, na de Overdrachtsdatum niet verhalen op de Werknemers. De bepaling van dit
artikel 8.8 vormt een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de Werknemers.

9

GARANTIES

9.1

De Verkoper garandeert jegens de Koper en HVC dat de Garanties, elk voor zich en samen, juist,
volledig en niet misleidend zijn/waren op 31 december 2008, de datum van de
Koopovereenkomst en de Overdrachtsdatum.

9.2

Artikel 9.1 geldt niet voor zoverer een expliciete uitzondering is gemaakt op een Garantie in de
betreffende Garantie of in de Lijst van Bekendmakingen.

9.3

Geen van de Garanties zal worden beperkt door de inhoud van enige andere Garantie.

9.4

De Verkoper bevestigt dat de Koper en HVC deze Koopovereenkomst hebben gesloten,
vertrouwend op de Garanties.

9.5

De Verkoper is niet aansprakelijk voor feiten of omstandigheden die de Koper op grond van de
Lijst van Bekendmakingen bekend waren of redelijkerwijze bekend hadden moeten zijn,
behoudens indien en voor zover in deze Koopovereenkomst ten aanzien van die feiten of
omstandigheden een specifieke garantie of vrijwaring is opgenomen.

10

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

10.1 Aansprakelijkheid
Indien een of meer van de Garanties onjuist, onvolledig of misleidend zijn of blijken te zijn, is de
Verkoper jegens een Gevrijwaarde aansprakelijk voor alle schade die een Gevrijwaarde daardoor
lijdt.
10.2 Schade wegens aanspraak van derde
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Indien enige persoon jegens een Gevrijwaarde enige aanspraak heeft als gevolg van een
Schending van de Garanties, heeft een Gevrijwaarde tevens recht op vergoeding door de
Verkoper van de schade die zij door de aanspraak lijdt.
10.3 De minimis drempel
De Verkoper is niet aansprakelijk voor een Schending van de Garanties (of een serie van
Schendingen van de Garanties voortvloeiend uit vergelijkbare feiten of omstandigheden) voor
zover de schade minder dan EUR 5.000 (vijf duizend euro) bedraagt.
10.4 Totale drempel
Indien de schade waarvoor de Verkoper op grond van artikelen 10.1 en 10.2 aansprakelijk is, in
totaal meer dan EUR 15.000 (vijftien duizend euro) bedraagt, is de Verkoper voor het gehele
bedrag van de schade aansprakelijk en niet alleen voor het meerdere boven dit bedrag.
10.5 Maximum aansprakelijkheid
De maximale aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van deze Koopovereenkomst is
beperkt tot de Koopprijs.
10.6 Duur van aansprakelijkheid
10.6.1 Behalve ten aanzien van artikel 1 van Bijlage F (Garanties), vervalt de aansprakelijkheid
van de Verkoper uit hoofde van deze Koopovereenkomst voor zover een Gevrijwaarde de
Verkoper niet aansprakelijk heeft gesteld:
(a)

wat de paragraaf 12 (Belastingen) van Bijlage F (Garanties) betreft, binnen zes
maanden na het einde van de termijn gedurende welke de in die paragrafen
bedoelde Belastingen kunnen worden (na)geheven of ingevorderd;

(b)

wat de overige paragrafen van Bijlage F (Garanties) betreft, binnen twee (2) jaar na
de Overdrachtsdatum.

10.6.2 Een aansprakelijkstelling is elke schriftelijke mededeling aan de Verkoper waaruit
ondubbelzinnig blijkt dat een Gevrijwaarde meent dat er een Schending van de Garanties
bestaat en welke mededeling onderbouwd is door bescheiden.
10.6.3 Indien een Gevrijwaarde niet binnen zes (6) maanden na afloop van de relevante
vervaltermijn als bedoeld in artikel 10.6.1 een gerechtelijke procedure heeft ingeleid door
het uitbrengen van een dagvaarding en het aanbrengen van de zaak waarbij Verkoper zal
worden gedagvaard binnen drie (3) maanden na de datum van de dagvaarding te
verschijnen, zal Verkoper terzake geen aansprakelijkheid meer jegens de Gevrijwaarde
hebben.
10.7 Kosten
De Verkoper moet een Gevrijwaarde alle kosten vergoeden die zij redelijkerwijs heeft gemaakt in
verband met enige tekortkoming door de Verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van deze Koopovereenkomst, waaronder begrepen het voorkomen, beperken of
vaststellen van schade en aansprakelijkheid, het verweer tegen al dan niet vermeende
aanspraken van derden, of het geldend maken van de rechten van een Gevrijwaarde uit deze
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Koopovereenkomst jegens de Verkoper, in of buiten rechte met inachtneming van net bepaalde
in artikel 10.5 van deze Koopovereenkomst.
10.8 Redelijke termijn
Indien een Gevrijwaarde overweegt een vordering wegens een Schending van de Garanties of
anderszins uit hoofde van deze Koopovereenkomst in te dienen, zal zij de Verkoper binnen
redelijke tijd na de ontdekking van de omstandigheden die tot die vordering aanleiding geven
daarvan in kennis stellen met een redelijke specificatie van de feiten die tot die vordering
aanleiding geven en zo nauwkeurig mogelijke schatting van het bedrag van de vordering. Partijen
sluiten de toepassing van de artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uit.
10.9 Belastingen, verzekeringen en andere voor- en nadelen
Bij de bepaling van de schade die een Gevrijwaarde heeft geleden als bedoeld in de artikelen
10.1 en 10.2 wordt het volgende in aanmerking genomen:
10.9.1 de schade wordt verminderd met ieder bedrag dat daadwerkelijk door een Gevrijwaarde is
ontvangen uit hoofde van een verzekeringspolis of van een derde parti], voor zover dat
bedrag direct verband houdt met de aan de vordering ten grondslag liggende feiten.
10.9.2 alle bedragen die ingevolge dit artikel 10 door de Verkoper aan een Gevrijwaarde
verschuldigd zijn, worden netto betaald zonder enige aftrek of inhouding van welke aard
dan ook, tenzij de wet anders voorschrijft in welk geval de Verkoper een Gevrijwaarde
voor het verschil zal compenseren (zodanig dat een Gevrijwaarde uiteindelijk over een
gelijk bedrag beschikt als waaroover zij zou beschikken indien wettelijke aftrek of
inhouding niet had plaatsgevonden).
10.10Aanpassing Koopprijs
Alle betalingen uit hoofde van dit artikel 10 vormen een correctie op de Koopprijs.

11

VRIJWARINGEN

11.1 Algemene vrijwaringen
De Verkoper is aansprakelijk jegens een Gevrijwaarde voor alle huidige en toekomstige kosten,
directe en indirecte schade, aanspraken van derden en alle andere schade en kosten (inclusief
door een (Europees) overheidsorgaan opgelegde boetes en gevolgschade) van een
Gevrijwaarde die voortvloeien uit, of verband houden met, de volgende feiten en
omstandigheden:
11.1.1 alle verplichtingen met betrekking tot de Onderneming en de bijbehorende Relevante
Activa die zijn ontstaan of voortvloeien uit een gebeurtenis v66r de Overdrachtsdatum;
11.1.2 alle Saneringskosten van een Sanering die binnen vijf jaar na de datum van deze
Koopovereenkomst is aangevangen, voor zover een Gevrijwaarde redelijkerwijze geacht
moet worden gedwongen te zijn op grand van regelgeving tot Sanering over te gaan
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(a)

ter voldoening aan een last om te saneren of een last om beveiligingsmaatregelen te
nemen (daaronder begrepen een bevel tot Sanering) opgelegd door de overheid,
gericht tot een Gevrijwaarde;

(b)

ter verkrijging van medewerking van de overheid (onder meer, maar niet uitsluitend
in de vorm van het verkrijgen van vergunningen) die redelijkerwijze noodzakelijk
moeten worden geacht om de bedrijfsvoering binnen de Onderneming voor en op de
Overdrachtsdatum, op de Registergoederen voort te kunnen zetten of bestaande
bebouwing te vervangen (zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, ter
verkrijging van een bouwvergunning),

(c)

in het kader van de medewerking die van een Gevrijwaarde redelijkerwijze kan
worden gevergd in het kader van de BSB-operatie (vrijwillige sanering van in gebruik
zijnde bedrijfsterreinen); en

(d)

naar aanleiding van een vordering van enige derde voor (dreigende) schade, die
deze derde lijdt (bedreigt) ter zake van verontreiniging, die is veroorzaakt op of in de
Bodem;

een en ander mits een Gevrijwaarde in iedere fase van de Sanering (verschillende
onderzoeken, overleg met de overheid, uitvoering) Verkopertijdig in staat stelt om de te
nemen stap te beoordelen en te becommentarieren en zich in het overleg met de overheid
of in procedures met de overheid of derden te mengen;
11.1.3 alle aanspraken van voormalige werknemers van de Verkoper, waaronder begrepen
onder meer werknemers die zijn ontslagen wegens handelen in strijd met (gedrags)regels
omtrent het inzamelen van oud-ijzer en andere metalen voor eigen gewin, alle
aanspraken ter zake van loon en andere arbeidsvoorwaarden van andere werknemers
dan de Werknemers en voorts van alle aanspraken van Werknemers die betrekking
hebben op de periode voor de Overdrachtsdatum, met inbegrip van daarover
verschuldigde pensioenpremies en aanspraken die verband houdende met aandoeningen
door Werknemers opgelopen in de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van
de Onderneming of de Gemeente;
11.1.4 verplichtingen tot betaling van BTW en soortgelijke verplichtingen, voor zover betrekking
hebbend op de periode voor de Overdrachtsdatum;
11.1.5 verplichtingen tot betaling van het salaris van de Werknemers, voor zover betrekking
hebbend op de periode voor de Overdrachtsdatum;
11.1.6 alle kosten in verband met verplichtingen van de Verkoper die niet worden overgenomen
door Koper en/of HVC;
11.1.7 aanspraken van derden als bedoeld in artikel 8.2; en
11.1.8 schending van een verplichting uit artikel 4 (Verplichtingen van de Verkoper tot aan de
Overdrachtsdatum);
11.2 Geen verweermiddelen
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Uitzonderingen die in de Garanties of in de Lijstvan Bekendmakingenzijn opgenomen of andere
mededelingen van de Verkoper ontheffen de Verkoper niet van zijn aansprakelijkheid op grond
van dit artikel 11.
11.3 Kosten van (rechts)bijstand
Onder schade en kosten zoals bedoeld in artikel 11.1 vallen mede kosten van bijstand die een
Gevrijwaarde redelijkerwijs moet maken om zich in of buiten rechte te verweren tegen een
vordering van een derde in verband metfeiten en omstandigheden als vermeld in artikel 11.1.
Deze kosten van bijstand zal de Verkoper aan de Gevrijwaarde vergoeden of, op eerste verzoek
van een Gevrijwaarde, rechtstreeks voldoen aan degene die de Gevrijwaarde in of buiten rechte
bijstaat.
11.4 Gezamenlijk verweer
Indien een derde een vordering instelt in verband met een in artikel 11.1 genoemd feit of een
daar genoemde omstandigheid zal de Verkoper, op eerste verzoek van de Gevrijwaarde, samen
met de Gevrijwaarde verweer voeren in en buiten rechte en zich voegen in een eventuele
procedure tussen de Gevrijwaarde en de derde over een dergelijke vordering. De Gevrijwaarde
zal de leiding nemen in het verweer in en buiten rechte en bij haar beslissingen overleg plegen
met Verkoper en rekening houden met het belang van de Verkoper bij het zo veel mogelijk
beperken van een eventueel te betalen schadevergoeding en het belang van de Gevrijwaarde bij
het handhaven van goede zakelijke relaties met de betrokken derde.
11.5 Beperkingen aansprakelijkheid
De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in artikel 10 van deze Koopovereenkomstzijn
niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van artikel 11.1.
11.6 Derdenbeding
De bepalingen van dit artikel vormen een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van
eventuele groepsmaatschappijen van de Koper aan wie hij zijn rechten heeft overgedragen of
overdraagt.

12

RECHTEN NIET EXCLUSIEF; GEEN RECHTSVERWERKING; BIJSTAND

12.1 Behalve voor zover deze Koopovereenkomst anders bepaalt, komt elk recht dat een Partij aan
deze Koopovereenkomst ontleent, haar toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen uit
deze Koopovereenkomst en alle rechten en vorderingen uit de wet en wordt geen enkel recht van
een Partij uit deze Koopovereenkomst of de wet aangetast door het achterwege blijven van een
beroep op dat recht of van een protest tegen een tekortkoming in de nakoming van een
verplichting door de andere Partij.

13

VERBINDENDE KRACHT EN VOLLEDIGHEID; WIJZIGING
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13.1 Deze Koopovereenkomst heeft eerst rechtsgevolg indien elke Partij deze Koopovereenkomst
rechtsgeldig heeft ondertekend.
13.2 Is of wordt deze Koopovereenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de
Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of
onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan
de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Koopovereenkomst, zo veel
mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
13.3 Na de overdracht van de Onderneming en de Relevante Activa kan deze Koopovereenkomst,
buiten de in artikel 7 geregelde gevallen, geheel noch gedeeltelijk worden ontbonden dan wel
vernietigd.
13.4 Deze Koopovereenkomst blijft na de overdracht van de Onderneming en de Relevante Activa
overigens van kracht.
13.5 Deze Koopovereenkomst bevat al hetgeen de Partijen in verband met het onderwerp daarvan zijn
overeengekomen. Met ingang van het tijdstip waarop deze Koopovereenkomst in werking treedt,
eindigen alle overeenkomsten en afspraken die de Partijen daarover eerder mochten hebben
gesloten respectievelijk gemaakt.
13.6 Deze Koopovereenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. Een wijziging of
aanvulling komt eerst tot stand, indien elke Partij een exemplaarvan een akte van wijziging heeft
ontvangen, dat doorde andere Partij rechtsgeldig is ondertekend.
14

GEEN OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Een Partij kan haar rechten of verplichtingen uit deze Koopovereenkomst, of een of meer
daarvan, alleen met voorafgaande toestemming van de andere Partij(en) overdragen aan
respectievelijk doen overnemen door een derde. De andere Partij(en) kunnen de toestemming
onder voorwaarden verlenen.

15

KOSTEN
Alle kosten die een Partij heeft gemaakt of moet maken ter voorbereiding, sluiting of uitvoering
van deze Koopovereenkomst komen voor haar eigen rekening, voor zover deze
Koopovereenkomst niet anders bepaalt.

16

VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Partijen zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vertrouwelijke informatie
betreffende (i) elkaar, (ii) elkanders (ondernemings)activiteiten, (iii) de Onderneming en (iv) deze
Koopovereenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende overeenkomst
niet vermenigvuldigen of aan een derden openbaren, behoudens indien en voor zover een
dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het totstandkomen en/of uitvoeren van de
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Koopovereenkomst of de Wet Openbaarheid Bestuur daartoe verplicht. De Verkoper staat ervoor
in dat de Gemeente de vorige zin zal nakomen.
17

MEDEDELINGEN

17.1 Mededelingen en andere verklaringen die in verband met deze Koopovereenkomst worden
gedaan, mogen alleen worden gedaan per aangetekende brief met handtekening retour, per
telefax of middels een door een koerier tegen afgifte van een ontvangstbewijs bezorgde brief,
aan de overeenkomstig de artikelen 17.2 en 17.3 laatstelijk gekozen woonplaats van de
geadresseerde. Elke verklaring moet in de Nederlandse taal zijn. Een verklaring die niet aan dit
artikel 17.1 voldoet heeft geen werking, behalve dat exploten mogen worden betekend aan een
andere dan de gekozen woonplaats van de geadresseerde.
17.2 Elke Partij kiest voor alles wat met deze Koopovereenkomst samenhangt woonplaats aan het
haar betreffende hierna genoemde adres:

Gemeente Den Helder
adres:

postcode en woonplaats:

ter attentie van:

de Gemeentesecretaris

telefax:

HollandCollect N.V.
adres:

Koggenrandweg 1

postcode en woonplaats:

Postbus 100, 1670 AC Medemblik

ter attentie van:

de Directie

telefax:

072 541 1344

met kopie aan:

De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
adres:

Burgerweeshuispad 301

postcode en woonplaats:

1070 AB Amsterdam

ter attentie van:

Mr. B.J.H. Crans

telefax:

088 888 1889

HVC
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ad res:

Jadestraat 1

postcode en woonplaats:

1800GD Alkmaar

ter attentie van:

de Directie

telefax:

072 5411 344

met kopie aan:

De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
adres:

Burgerweeshuispad 301

postcode en woonplaats:

1070 AB Amsterdam

ter attentie van:

Mr. B.J.H. Crans

telefax:

088 888 1889

17.3 Een Partij kan een andere dan de in artikel 17.2 genoemde woonplaats kiezen door aan de
andere Partij(en) schriftelijk een nieuwe woonplaats mee te delen. Een keuze voor een
woonplaats buiten Nederland heeft geen werking, indien de kiezende Partij niet tegelijkertijd een
woonplaats in Nederland kiest, waaraan exploten mogen worden betekend.
17.4 De artikelen 17.1 tot en met 17.2gelden mede voorverklaringen die worden gedaan in verband
met overeenkomsten die met deze Koopovereenkomst samenhangen, voor zover de
desbetreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt.

18

TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

18.1 Deze Koopovereenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
18.2 Geschillen die in verband met deze Koopovereenkomst ontstaan, geschillen overhet bestaan en
de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter in Alkmaar.
18.3 De artikelen 18.1 en 18.2 gelden mede voor geschillen die ontstaan in verband met
overeenkomsten die met deze Koopovereenkomst samenhangen, voor zover de
desbetreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt.
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ten bewijze waarvan:
deze Koopovereenkomst in drievoud overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend op
[•] 2008 te Den Helder door:
Gemeente Den Helder

Naam:
Functie:

HollandCollect N.V.

Naam: Ir. W.C.H. van Lieshout MBA
Functie: Algemeen directeur N.V. Huisvuiicentrale
Noord-Holland, zijnde enig aandeelhouder
in en enig bestuurder van HollandCollect
N.V.

N.V. Huisvuiicentrale Noord-Holland

Naam: Ir. W.C.H. van Lieshout MBA
Functie: Algemeen directeur
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Bijlage A

Relevante Activa

De Ondememing bevat in het bijzonder de volgende activa:
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

alle machines, gereedschappen en inventaris, zich bevindende in of op de Bodem
en alle andere zaken die eigendom zijn van de Verkoper en die nodig zijn of door
de Verkoper worden aangewend voor of in de Ondememing, zoals nader
gespecificeerd in Annex A;
de Voertuigen als nader gespecificeerd in Annex B;
de Registergoederen als nader gespecificeerd in Annex C;
de boeken, administratie, bankbescheiden (voor zover de bankrekening waarmee
deze verband houden in belangrijke mate betrekking heeft op de Ondememing),
overige documenten, informatie en informatiedragers met betrekking tot de
Ondememing;
de goodwill, know-how, tekeningen, handleidingen en productiemethoden en het
relatiebestand, behorende tot de Ondememing;
de in Annex D gespecificeerde overeenkomsten;
alle andere activa van de Verkoper die behoren tot of worden aangewend voor of
in de Ondememing, ongeacht of zij uit de Activastaat of een geactualiseerde
activastaat blijken.
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Annex A - C

Bezittingen, Voertuigen en Registergoederen
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Annex D Overzicht Overeenkomsten
1.
2.
3.
4.

Raamovereenkomst tussen de Gemeente en G.P. Groot Aanneming B.V. Vconsyst
B.V. d.d. januari 2004;
Raamovereenkomst tussen de Gemeente en Koninklijke Bammens B.V. d.d. januari
2004;
Overeenkomst tussen de Gemeente en Roele de Vries Recycling (verlengd bij brief
d.d. 26 november2008);
PM: over te nemen verzekeringspolissen.
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Annex E Overzicht verzekeringspolissen
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Bijlage B

Werknemers
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Bijlage C

Model arbeidsovereenkomst
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Bijlage D

Akte contractsoverneming overeenkomsten

Overdrachtsakte Overeenkomsten
DE ONDERGETEKENDEN:
(1)

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Den Helder, gevestigd te Den Helder,
kantoor houdende aan de [•] te Den Helder,
(de "Verkoper"),

en

(2)

HollandCollect N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alkmaar, kantoor
houdende te Koggenrandweg 1, 1775 RG te Middenmeer,
(de "Koper"),

OVERWEGENDE:
(A)

De Koper en de Verkoper hebben op [DATUM] een overeenkomst (de
"Koopovereenkomst") gesloten waarbij de Verkoper de Onderneming (als gedefinieerd in
de Koopovereenkomst) en de daartoe behorende Relevante Activa heeft verkocht aan de
Koper en de Koper een en ander van de Verkoper heeft gekocht.

(B)

De in deze akte gehanteerde termen en definities zijn gelijk aan de in de
Koopovereenkomst gehanteerde termen en definities.

(C)

De Koper en de Verkoper wensen thans uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1

Ter uitvoering van de Koopovereenkomst draagt de Verkoper hierbij over aan de Koper en
aanvaardt de Koper hierbij van de Verkoper de rechtsverhoudingen van de Verkoper uit in
Annex D bij de Koopovereenkomst genoemde overeenkomsten.

2

De medewerking aan de overdracht van de wederpartijen bij de in de bij deze
overeenkomst gevoegde akten van medewerking is, zoals uit die akten blijkt, eveneens
verleend.

3

Voor zover de medewerking aan de overdracht van de wederpartijen bij de in artikel 1
bedoelde overeenkomsten nog niet is verleend, zullen de Verkoper en de Koper, voor
zover een wederpartij niet reeds voor de ondertekening van deze overdrachtsakte om
medewerking is verzocht, de betrokken wederpartijen gezamenlijk inlichten over de
contractsoverneming door een gezamenlijk op te stellen brief te versturen binnen twee (2)
weken na de Overdrachtsdatum en zullen de Verkoper en de Koper vervolgens al het
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mogelijke doen om de medewerking van deze wederpartijen alsnog te verkrijgen. Deze
overeenkomst kan niet worden ontbonden of vemietigd.
4

Voor zover hiervan niet expliciet wordt afgeweken, is de Koopovereenkomst op deze
overeenkomst van overeenkomstige toepassing.

TEN BEWIJZE WAARVAN:
deze akte in tweevoud overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend op [DATUM] te
[PLAATS].

Gemeente Den Helder

Naam:
Functie:

HollandCollect N.V.

Naam: Ir. W.C.H. van Lieshout MBA
Functie: Algemeen directeur N.V.
Huisvuilcentrale Noord-Holland, zijnde
enig aandeelhouder in en enig
bestuurder van HollandCollect N.V.
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Bijlage E

Akte Levering Registergoederen
AKTE VAN LEVERING
ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDE
inzake
Nijverheidsweg 5 te Den Helder
(nog ter discussie van partijen)

Op [**] tweeduizendnegen verschijnen voor mij, [**], notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

1.

n,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon:
gemeente Den Helder, gevestigd te Den Helder, en met adres te 1784 MC Den Helder, Drs.
Bijlweg 20, zulks ter uitvoering van het besluit van net college van Burgemeester en
Wethouders de dato [**];

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de naamloze vennootschap:
HollandCollect N.V., statutair gevestigd te Alkmaar en met adres te 1775 RG Middenmeer,
Koggenrandweg 1, nummer N.V. 1.261.521, nummer handelsregister 37109590.
De comparanten verklaren:
Definities.
Artikel 1.
1.1. Tenzij anders blijkt, wordt in deze akte verstaan onder:
« De Brauw:
de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te 'sGravenhage.
' de Hulpzaken:
de zich in of op het Verkochte bevindende roerende zaken, machinerieen en werktuigen, als
bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek.
• de Koopovereenkomst:
de tussen Verkoper, Koper en N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, statutair gevestigd te Alkmaar,
op [**] tweeduizendnegen gesloten overeenkomst tot koop van activa.
• Koper:
HollandCollect N.V., statutair gevestigd te Alkmaar, voornoemd.
• Partijen:
Verkoper en Koper.
• de Roerende Zaken:
de roerende zaken die zijn vermeld op de lijst die als BIJLAGE 1 aan deze akte wordt gehecht.
• het Verkochte:
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het perceel grond met opstallen gelegen te Den Helder, plaatselijk bekend Nijverheidsweg 5,
uitmakende dat gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K,
nummer 1978 en sectie K, nummer 1435, totaal ongeveer groot eenhonderd aren, dan wel ter
zodanige grootte als na kadastrale uitmeting zal blijken, een en anderzoals schetsmatig met
enkelvoudige streeparcering is aangegeven op de tekening, die als BIJLAGE 2 aan deze akte
wordt gehecht.
• Verkoper:
de gemeente Den Helder, gevestigd te Den Helder, voomoemd.
1.2. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud
worden gebruikt.
Levering.
Artikel 2.
2.1. Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert Verkoper bij deze het Verkochte aan Koper,
die het Verkochte bij deze van Verkoper aanvaardt.
Partijen hebben in de Koopovereenkomst vastgesteld dat de Hulpzaken tot het Verkochte behoren.
2.2. De Koopovereenkomst is vastgelegd in een onderhandse akte, waarvan een kopie berust
onder De Brauw.
De Brauw is bevoegd het hiervoor bedoelde stuk vijf jaar na heden te vernietigen.
De Hulpzaken en de Roerende Zaken.
Artikel 3.
3.1. In de koop en levering zijn de Hulpzaken begrepen.
3.2. Conform de Koopovereenkomst draagt Verkoper de Hulpzaken over vrij van lasten en
beperkingen, zekerheidsrechten en andere rechten die na heden tegen Koper kunnen worden
ingeroepen.
3.3. Met de in artikel 2 bedoelde koop zijn tevens de Roerende Zaken meeverkocht.
Bij deze levert Verkoper de Roerende Zaken aan Koper die de Roerende Zaken van Verkoper
aanvaardt.
3.4. Conform de Koopovereenkomst draagt Verkoper de Roerende Zaken over vrij van lasten en
beperkingen, zekerheidsrechten en andere rechten die na heden tegen Koper kunnen worden
ingeroepen.
Kooppriis. Overiqe te betalen bedraqen.
Artikel 4.
4.1. De koopprijs voor het Verkochte bedraagt [**]
euro (EUR [**]
).
4.2. De koopprijs voor de Roerende Zaken bedraagt [**]
euro (EUR [**]
), exclusief
omzetbelasting.
4.3. Koper heeft de koopprijzen, de over de koopprijs voor de Roerende Zaken verschuldigde
omzetbelasting en alle overige door Koper uit hoofde van de Koopovereenkomst op of voor heden
te betalen bedragen voldaan door storting van de hiervoor bedoelde bedragen op een van de
bijzondere rekeningen als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt van De Brauw (een
kwaliteitsrekening).
Verkoper verleent Koper kwijting voor de betaling van de aan Verkoper verschuldigde bedragen.
Voorafqaande verkrijqinq van het Verkochte.
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Artikel 5.
(i) Verkoper heeft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K,
nummer 1978, als omschreven in de definitie van het Verkochte, verkregen door inschrijving in de
daartoe bestemde openbare registers gehouden bij het kantoor van de Dienst voor het kadaster en
de openbare registers (vestiging Alkmaar) op twintig december negentienhonderdeenenvijftig in
register Hypotheken 4, deel 1223, nummer 111, van een afschrift van de op negentien december
negentienhonderdeenenvijftig voor J.P. Loots, destijds notaris te Den Helder, verleden akte van
koop en levering, houdende:
kwijting voor de voldoening van de koopprijs en overige betalingsverplichtingen; en
afstand van het recht ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in de
artikelen 1302 en 1303, Vierde boek, Burgerlijk Wetboek (oud) te vorderen.
(ii) Verkoper heeft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K,
nummer 1978, als omschreven in de definitie van het Verkochte, verkregen door inschrijving in de
daartoe bestemde openbare registers gehouden bij het kantoor van de Dienst voor het kadaster en
de openbare registers (vestiging Alkmaar) op eenentwintig februari negentienhonderdvierenzestig
in register Hypotheken 4, deel 1540, nummer 119, van een afschrift van de op twintig februari
negentienhonderdvierenzestig voor een waarnemer van voomoemde notaris Loots verleden akte
van koop en levering, houdende:
kwijting voor de voldoening van de koopprijs; en
afstand van het recht ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in de
artikelen 1302 en 1303, Vierde boek, Burgerlijk Wetboek (oud) te vorderen.
(iii) Verkoper heeft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie
K, nummer 1978, als omschreven in de definitie van het Verkochte, verkregen door inschrijving in
de daartoe bestemde openbare registers gehouden bij het kantoor van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers (vestiging Alkmaar) op dertien juni negentienhonderdvierenzeventig in
register Hypotheken 4, deel 2299, nummer 68, van een afschrift van de op achtentwintig maart
negentienhonderdvierenzeventig voor C.H. Kingma, destijds notaris te Den Helder, verleden akte
van koop en levering, houdende:
kwijting voor de voldoening van de koopprijs; en
afstand van het recht ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in de
artikelen 1302 en 1303, Vierde boek, Burgerlijk Wetboek (oud) te vorderen, behoudens voor
het geval va niet-betaling van de koopsom, als omschreven in artikel 6 lid van die akte. De
koopsom is betaald blijkens verklaring van voomoemde notaris Kingma, gesteld onder
voormeld afschrift.
(iv) Verkoper heeft het betrokken gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Den
Helder, sectie K, nummer 1435, als omschreven in de definitie van het Verkochte, verkregen door
inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers gehouden bij het kantoor van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers (vestiging Alkmaar) op eenentwintig februari
negentienhonderdvierenzestig in register Hypotheken 4, deel 1540, nummer 119, van een afschrift
van de op twintig februari negentienhonderdvierenzestig voor de waarnemer van wijlen J.P. Loots,
destijds notaris te Den Helder, verleden akte van levering, houdende:
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- een verklaring van verkoper dat hij de koopsom ten voile van koper heeft ontvangen en dat hij
koper daarvoor algehele kwitantie en decharge verleend zonder enig voorbehoud;
- afstand van net recht ontbinding van de overeenkomst op grand van net bepaalde in de artikelen
1302 en 1303, Vierde boek, Burgerlijk Wetboek (oud) te vorderen.
Bijzondere lasten en beperkinqen.
Artikel 6.
6.1. Conform de Koopovereenkomst draagt Verkoper het Verkochte over vrij van lasten en
beperkingen, zekerheidsrechten en andere rechten die na heden tegen Koper kunnen worden
ingeroepen.
6.2. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst was Koper bekend met het bepaalde voorkomende in
de op twintig juni negentienhonderdnegenenzeventig voor R.P. Scholvinck, destijds notaris te
Hilversum, verleden akte van beeindiging voortdurend erfpachtsrecht, waarvan een afschrift op
twintig juni negentienhonderdnegenenzeventig in register Hypotheken 4, deel 3924, nummer 26, in
de daartoe bestemde openbare registers gehouden bij het kantoor van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers (vestiging Alkmaar), is ingeschreven, luidende:
IV, Ten aanzien van gevestigde erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen wordt verwezen
naar voormelde akte van uitgifte in erfpacht, op tien april negentienhonderd negenenzeventig
voor notaris C.H.Kingma voornoemd verleden, in welk akte woordelijk het volgende voorkomt:
In gemelde akte van elf oktober negentienhonderd zesenzeventig, nader gerectificeerd bij na
te melden akte van afstand erfdienstbaarheid, komt het navolgende woordelijk voor:
Artikel 7.
1. Met betrekking tot het bij deze akte verkochte wordt in het bijzonder verwezen naar de
artikelen 7 en 8 van de akte verleden op achtentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig
voor notaris C.H Kingma te Den Helder, waarbij het navolgende is bepaald:
"Artikel 7:
Ten behoeve van de bij de Staat in eigendom verblijvende percelen kadastraal bekend
gemeente Den Helder sectie K, nummers 267 en 436 en ten laste van de bij deze akte
verkochte percelen worden de navolgende erfdienstbaarheden gevestigd:
a. op de "Enveloppe" mogen geen opstallen worden gesticht;
b. de "Enveloppe" moet vanwege het Ministerie van Defensie te alien tijde kunnen worden
betreden ten behoeve van de inspectie en het onderhoud van de "Binnengracht".
Artikel 8:
±. De koper verbindt zich op zijn kosten en ten genoegen van de Eerstaanwezend-lngenieur
der Genie te Amsterdam aan te brengen en in stand te houden:
a. een drijfbalk in de "Binnengracht" en b. een deugdelijke afrastering op de grens van land en
water van het perceel, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K nummer 267, een
en ander ter plaatse als op de aan deze akte gehechte tekening is aangeduid.
2. Het ten zuiden van de in lid 1 sub a bedoelde drijfbalk gelegen gedeelte van de
Binnengracht blijft ontoegankelijk voor derden."
2. Van het in lid 1 van dit artikel in de daarin genoemde artikelen bepaalde kan het in artikel 7,
onder b. en het in artikel 8, onder 1 a en 2 bepaalde als vervallen worden beschouwd, terwijl
het bepaalde in artikel 7, onder a en in artikel 8, onder 1 b dient te worden gehandhaafd, met
dien verstande evenwel, dat de afrastering zich thans langs de gehele oostzijde van de
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Binnengracht moet uitstrekken in aansluiting op andere afrasteringen, zoals aangegeven op
de eerder genoemde tekening."
Voorts wordt ten deze verwezen naar een akte, houdende afstand erfdienstbaarheid, mede op
heden voor mij, notaris, verleden, waarin het volgende werd bepaald:
het bepaalde in artikel 7 sub a van de voor notaris Christiaan Hendrik Kingma te Den Helder
verleden akte de dato achtentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig, overgeschreven
ten voormelde hypotheekkantore op dertienjuni negentienhonderd vierenzeventig, in deel
2299, nummer 68, waarvan ook in artikel 7 van de akte de dato elfoktober negentienhonderd
zesenzeventig, verleden voor voormelde notaris en overgeschreven ten voormelde
Hypotheekkantore op drie december negentienhonderd zesenzeventig in deel 3438 nummer
66 werd verwezen, blijft gehandhaafd ten aanzien van het gedeelte van de zogenaamde
"Enveloppe" dat is gelegen binnen de gevarenzdne, zoals op de aan deze akte gehechte
tekening met een kruisarcering is aangegeven, maar komt te vervallen ten aanzien van de
buiten de gevarenzdne gelegen gedeelten van de zogenaamde "Enveloppe".""
Bij deze worden verleend de navolgende erfdienstbaarheden, alle zowel voor de huidige
bestemming van de heersende erven als voor die, daarin in de toekomst te geven:
A. ten behoeve van het complex en ten laste van de naburige percelen grond, eigendom van
de gemeente en in voortdurende erfpacht uitgegeven aan Boatex, uitmakende zodanige
gedeelten van de percelen, kadastraal bekend gemeente Den Helder sektie K nummers 139,
434, 435, 597 en 632,
alle gedeeltelijk, als op voormelde aan te hechten situatieschets schetsmatig en derhalve bij
benadering zijn aangeduid met horizontal lijnen en met als nadere aanduiding "land to be
retained bij Boatex: B. foracces":
de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de Industrieweg en voor het
verkeer tussen de diverse gedeelte van het heersend erf, alsmede de erfdienstbaarheid,
inhoudende het recht om in het lijdend erf alle buizen, kabels en leidingen aan te brengen, te
houden, te onderhouden en zonodig te vernieuwen welke ten behoeve van het heersend erf
nodig of nuttig zijn;
B. ten behoeve van de percelen grond en water, eigendom van de gemeente, uitmakende
zodanige gedeelten van de percelen, kadastraal bekend gemeente Den Helder sektie K
nummers 139, 434, 435, 597, 632, 267 en 436,
alle gedeeltelijk, als na de bij deze akte gedane afstand van het erfpachtsrecht van het
complex nog in voortdurende erfpacht aan Boatex toebehoren en ten laste van de gedeelten
van het complex die zijn bestemd voor de aanleg van wegen met bijbehorende voorzieningen,
uitmakende zodanige gedeelten van de percelen, kadastraal bekend gemeente Den Helder
sectie K nummers 139, 434, 435 en 597,
alle gedeeltelijk, als op voormelde aan te hechten situatieschets schetsmatig en derhalve bij
benadering zijn aangeduid met enkele arcering en met als nadere aanduiding: "land to be
transferred: B. for acces, services + planting":
de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naarde Industrieweg en voor het
verkeer tussen de diverse gedeelten van het heersend erf, alsmede de erfdienstbaarheid,
inhoudende het recht om in het lijdend erf alle buizen, kabels en leidingen aan te brengen, te
houden, te onderhouden en zonodig te vernieuwen welke ten behoeve van het heersend erf
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nodig of nuttig zijn;
C. ten behoeve en ten laste over en weer van het complex enerzijds en de als heersend erf
onder B aangeduide aan Boatex in voortdurende erfpacht toebehorende gedeelten van de
percelen, kadastraal bekend gemeente Den Helder sektie K nummers 139, 434, 435, 597,
632, 267 en 436,
alle gedeeltelijk, anderzijds:
die erfdienstbaarheden waardoor de toestand wordt bevestigd en gehandhaafd, waarin deze
onroerende goederen zich bevinden ten opzichte van elkaar nadat de daarop geprojekteerde
woningen en andere voorzieningen zijn voltooid, voorzover die toestand strijdig mocht zijn met
de wettelijke bepalingen omtrent de rechten en verplichtingen tussen zakelijk gerechtigden tot
naburige erven;
D. ten behoeve van de ais heersend erf onder B aangeduide aan Boatex in voortdurende
erfpacht toebehorende gedeelten van de percelen, kadastraal bekend gemeente Den Helder
sektie K nummers 139, 434, 435, 597, 632, 267 en 436,
alle gedeeltelijk, en ten laste van het complex:
de erfdienstbaarheid, inhoudende het recht om de zich in het heersend erf bevindende
beschoeiingen en de in de nabijheid van die beschoeiingen aan te leggen steigers vanaf het
lijdend erfte onderhouden en zonodig te vernieuwen, tegen vergoeding van de eventuele
schade aan het lijdend erf, veroorzaakt door die onderhouds- of vernieuwingswerkzaamheden;
de erfdienstbaarheid houdt mede in het recht de eerste aanleg van steigers vanaf het lijdend
erf te verrichten, doch slechts voorzover de bebouwing, geprojekteerd op het desbetreffende
gedeelte van het lijdend erf, nog niet is voltooid."; en
6.3. Voor zover in de in artikel 6.2 bedoelde bepalingen, verplichtingen, lasten en/of beperkingen
voorkomen, waarvan Verkoper verplicht is deze aan Koper op te leggen, worden die verplichtingen,
lasten en/of beperkingen bij deze aan Koper opgelegd.
Koper heeft de in artikel 6.2 bedoelde bepalingen voorkomende verplichtingen, lasten en/of
beperkingen uitdrukkelijk aanvaard.
Voor zover die bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n) moeten worden
bedongen, worden die rechten bij deze uitdrukkelijk door Verkoper bedongen en door Verkoper ten
behoeve van die derde(n) aanvaard.
6.4. Verkoper garandeert dat er met betrekking tot het Verkochte geen lasten en/of beperkingen
zijn die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers en die ten
tijde van het sluiten van de Koopovereenkomst nog niet zijn ingeschreven.
Afleverinq. Risico. Eiqenschappen.
Artikel 7.
7.1. Het Verkochte zal terstond na het verlijden van deze akte aan Koper in bezit worden gesteld.
Het Verkochte zal aan Koper - met uitzondering van de zich daar bevindende Roerende Zaken ontruimd en ongevorderd worden overgedragen in de staat waarin het zich bij het sluiten van de
Koopovereenkomst bevond.
7.2. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat Verkoper gedurende het jaar tweeduizendacht en
gedurende de periode van een januari tweeduizendnegen tot heden het Verkochte op de
gebruikelijk wijze en op de wijze waarop hij dat in het verleden heeft gedaan, in goede staat van
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onderhoud heeft gehouden.
7.3. Het Verkochte zal terstond na het verlijden van deze akte in de hiervoor bedoelde staat door
Koperworden aanvaard, zulks onverminderd de rechten van Koper voortvloeiende uit de
Koopovereenkomst, bijvoorbeeld ten aanzien van de milieukundige staat van het Verkochte.
7.4. Koper verklaart voornemens te zijn het Verkochte te gebruiken voor het drijven van haar
onderneming, te weten de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Den Helder,
zoals omschreven in de door N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, statutair gevestigd te Alkmaar,
en Verkoper [af te sluiten][gesloten] dienstverleningsovereenkomst [de dato **], zoals aangehecht
als Bijlage H aan de Koopovereenkomst, alsmede de exploitatie van het Verkochte.
7.5. Aan Verkoper zijn geen onzichtbare gebreken bekend.
7.6. Per een januari tweeduizendnegen is het Verkochte voor rekening en risico van Koper.
Huurovereenkomsten.
Artikel 8.
Verkoper garandeert dat terzake van het Verkochte geen huurovereenkomsten,
bruikleenovereenkomsten of andere overeenkomsten waarbij het genot of gebruik aan derden is
gegeven, dan wel overeenkomsten die tot het aangaan van die overeenkomsten kunnen leiden, zijn
gesloten.
Overqanq / overdracht van rechten.
Artikel 9.
9.1. Gelijktijdig met deze overdracht van het Verkochte gaan op Koper over alle rechten van
vrijwaring en andere rechten, die Verkoper tegen zijn rechtsvoorgangers en/of derden - daaronder
begrepen (onder-)aannemers, installateurs en leveranciers - ten aanzien van het Verkochte heeft.
Voor het geval ten aanzien van een of meer van die rechten - om welke reden ook - de hiervoor
bedoelde overgang niet plaatsvindt op grond van het in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek:
a.
wordt het betreffende recht geacht te zijn begrepen in de in artikel 2 bedoelde koop; en
b.
levert Verkoper het betreffende recht aan Koper, die dat recht van Verkoper aanvaardt.
Partijen verlenen bij deze volmacht aan elkaar en aanvaarden deze volmacht over en weer om de
hiervoor bedoelde overdracht van rechten of wijziging van tenaamstelling uit te (doen) voeren.
9.2. Koper is te alien tijde bevoegd de hiervoor bedoelde overgang of levering van rechten mee te
delen aan de betreffende schuldenaar respectievelijk overheidsinstantie.
Voorqaande overeenkomsten.
Artikel 10.
Voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, blijven tussen Partijen gelden de
Koopovereenkomst en hetgeen voor het passeren van deze akte overigens tussen Partijen is
overeengekomen.
Kosten.
Artikel 11.
11.1. Alle kosten, rechten en retributies, alsmede de verschuldigde overdrachtsbelasting verband
houdende met de Koopovereenkomst en de levering van het Verkochte zijn voor rekening van
Koper.
11.2. De kosten van een door een Partij ingeschakelde adviseur zijn voor rekening van de Partij die
de opdracht aan de betreffende adviseur heeft verleend.
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Milieubepalinq.
Artikel 13.
13.1. Partijen zijn bekend met het bodemrapport van [**] de dato [**], van welk rapport een kopie
als BIJLAGE 2 aan deze akte wordt gehecht.
13.2. Voor de milieuclausule wordt verwezen naar artikel 11 van Bijlage F (Garanties) van de
Koopovereenkomst alsmede naar artikel 11.1.2 van de Koopovereenkomst.
Artikel 2:94c Burqerliik Wetboek.
Artikel 14.
De Koopovereenkomst is tussen Partijen gesloten nadat twee jaren zijn verstreken na de
inschrijving van Koper in het handelsregister, zodat het bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van de Koopovereenkomst niet van toepassing is.
Omzetbelastinq. Overdrachtsbelastinq.
Artikel 15.
15.1. Het Verkochte is op een tijdstip liggende meer dan twee jaar voor heden in gebruik genomen.
Partijen passen voor de levering van het Verkochte primair artikel 31 Wet op de omzetbelasting
1968 (overdracht van een algemeenheid van goederen) toe. Alsdan treedt Koper voor de
omzetbelasting in de plaats van de Verkoper.
Voor het geval de belastingdienst zich op het standpunt stelt dat vorenbedoeld artikel 31 Wet op de
omzetbelasting 1968 niet van toepassing is, zal de koopprijs, als omschreven in artikel 4.1 worden
vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. In dat geval zal Koper het
verschuldigde bedrag van de enkelvoudige omzetbelasting binnen twee weken na ontvangst van
een geldige omzetbelastingfactuur aan Verkoper betalen, die het bedrag op aangifte zal voldoen.
Eventuele rente en boetes die zullen worden begrepen in een naheffing omzetbelasting ten name
van Verkoper wegens onjuiste toepassing van artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968, zijn voor
rekening van Koper.
Ontbindende voorwaarde.
Artikel 16.
Ten aanzien van de Koopovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, ter zake
wordt verwezen naar artikel 7 van de Koopovereenkomst, luidende:
7 ONTBINDENDE VOORWAARDE
7.1 Ontbindende voorwaarde
Nadat de in artikel 5.1 opgenomen opschortende voorwaarden zijn vervuld of de Koper van
een of meer in artikel 5.1 opgenomen opschortende voorwaarden heeft afgezien, wordt deze
Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden, zonder dat dit voor Partijen tot
ongedaanmakingsverbintenissen leidt anders dan vermeld in de artikelen 7.2 en de 7.3
alsmede de DVO en zonder dat daarvoorenige nadere handeling is vereist:
7.1.1 indien het Alleenrecht onwerkzaam is of wordt beeindigd op grond van (enige
verandering in) regelgeving, een beschikking van een daartoe bevoegde autoriteit of een
rechterlijke uitspraak; of
7.1.2 indien de Gemeente verplicht wordt op grond van (enige verandering in) regelgeving,
een beschikking van een daartoe bevoegde autoriteit of een rechterlijke uitspraak, een derde
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in aanmerking te nemen voor de uitvoering van de taken voortvloeiende uit het Alleenrecht.
7.2 Verplichtingen tot Koop
Binnen een termijn van drie maanden na vervulling van de in artikel 7.1 beschreven
ontbindende voorwaarde, is de Gemeente gehouden:
7.2.1 de Onderneming en de op de datum van de vervulling van de in artikel 7.1 opgenomen
ontbindende voorwaarde bij de Onderneming behorende activa te kopen van Koper, tegen
betaling aan de Koper van een bedrag gelijk aan de Boekwaarde Activa; en;
7.2.2 op de datum van vervulling van de in artikel 7.1 opgenomen ontbindende voorwaarde in
de Onderneming werkzaam zijnde werknemers in dienst te nemen, onder dezelfde
voorwaarden als waaronder zij de kalenderdag vddrde ontbindingsdatum bij de Onderneming
werkzaam waren,
een en ander overeenkomstig de regeling van de artikelen 7.5 en 7.6 van de DVO.
7.3 Voorwaarden levering
Ingeval van vervulling van de in artikel 7.1 opgenomen ontbindende voorwaarde, zal
overdracht van de Onderneming en overgang van haar werknemers en de op de
ontbindingsdatum bij de Onderneming behorende activa tegen betaling van de in artikel 7.2
vermelde koopprijs plaatsvinden op basis van voorwaarden die materieel gelijk zijn aan deze
Koopovereenkomst.".
Partijen verklaren dat de hiervoor in de geciteerde tekst bedoelde opschortende voorwaarden, als
opgenomen in artikel 5.1 van de Koopovereenkomst, zijn vervuld.
Woonplaatskeuze.
Artikel 17.
Ter zake van de uitvoering van de in deze akte vervatte overeenkomst, met uitzondering van fiscale
gevolgen, kiezen Partijen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte, thans met
adres: 1076 HR Amsterdam, Burgerweeshuispad 301.
De Brauw optreden.
Artikel 18.
Onder verwijzing naar de Verordening beroeps- en gedragsregels van de Koninklijke Notariele
Beroepsorganisatie stemmen alle partijen er uitdrukkelijk mee in dat (i) De Brauw Blackstone
Westbroek N.V. Koper als partijadviseur adviseert inzake, of namens of ten behoeve van Koper als
partijadviseur optreedt in geval van een geschil in verband met, deze overeenkomst of enige
daarmee samenhangende overeenkomst, en (ii) een aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
verbonden notaris met deze overeenkomst of enige daarmee samenhangende overeenkomst
verband houdende akten passeert.
Volmachten.
Van de volmachten blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, die aan deze akte worden
gehecht.
Slotverklarinq.
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het
wijzen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte
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voortvloeien en na de verklaring van de comparanten van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na
voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de
comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend, om

Ondergetekende, Mr [**]
notaris te [**]
, verklaart, dat het
registergoed, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten,
niet is opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a,
eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een voorlopige aanwijzing als
bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van die wet.

AANGIFTE OVERDRACHTSBELASTING

De ondergetekende:
[**] notaris te Amsterdam, handelend namens de verkrijger van het in deze akte vermelde
registergoed,
verklaart:
1. ter zake van de verkrijging van het in deze akte vermelde registergoed is - gelet op het beroep op
artikel 9, lid 4, Wet op belastingen van rechtsverkeer - aan overdrachtsbelasting een bedrag groot
[**]
euro (EUR [**]
) verschuldigd; en
2. door verkrijger is in verband met de koop en levering van het in deze akte vermelde registergoed
ter zake van de van Verkoper gekochte roerende zaken, vermeld op bijlage 1 bij deze akte, een
bedrag groot [**]
euro (EUR [**]
) betaald; dat bedrag is begrepen in de in deze akte
vermelde tegenprestatie voor bedoeld registergoed.
Getekend te Amsterdam op [**] 2009.
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Bijlage F

Garanties

Verkoper staat er jegens Koper en HVC voor in dat, behalve voor zover de Bekendmakingen
uitdrukkelijk anders bepalen, de volgende verklaringen juist, volledig en niet misleidend zijn/waren op
31 december 2008, de datum van deze Koopovereenkomst en op de Overdrachtsdatum.
1

Verkoper

1.1

Verkoper bezit rechtspersoonlijkheid.

1.2

Er is geen vordering, beschikking of besluit tot ontbinding van Verkoper aanhangig of genomen.

1.3

In geen enkel land waar zich enig goed of enige schuldenaar van Verkoper bevindt, is Verkoper
ontbonden, in staat van faillissement verklaard is ook haar, al dan niet voorlopig, surseance van
betaling verleend of heeft hij anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn
vermogen verloren.

1.4

Verkoper is beschikkingsbevoegd, en door de organen van Verkoper is elk besluit genomen, die
of dat vereist is voor het aangaan en nakomen van deze Koopovereenkomst en voor de
overdracht van de Relevante Activa.

1.5

Deze Koopovereenkomst is rechtsgeldig door Verkoper ondertekend en houdt rechtsgeldige en
afdwingbare verplichtingen van Verkoper in en het sluiten en nakomen van deze
Koopovereenkomst en de overdracht van de Relevante Activa leiden niet tot overtrading of
schending van enig wettelijk voorschrift, bepaling, besluit, vonnis, vergunning, vrijstelling of
ontheffing, leveren geen tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis van Verkoper op en
beTnvloeden niet het bestaan, de omvang, de verschuldigdheid of de opeisbaarheid van een
recht of een verplichting van Verkoper.

1.6

Voor het sluiten en nakomen van deze Koopovereenkomst en de overdracht van de Relevante
Activa is ten aanzien van Verkoper, behoudens besluitvorming door de Verkoper zelf, geen
toestemming of ontheffing van enige overheidsinstantie, brancheorganisatie of enige andere
derde vereist.

1.7

Verkoper heeft aan Koper alle inlichtingen verschaft waarvan hij wist of had kunnen weten dat
die voor Koper van belang konden zijn bij het aangaan van deze Koopovereenkomst en alle door
of namens Verkoper aan Koper verschafte inlichtingen zijn juist, volledig en niet misleidend. Alle
informatie die door Koper is opgevraagd middels de juridische due diligence vragenlijst, is zonder
uitzondering aan Koper verstrekt.
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2

Deelnemingen, lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden
Verkoper neemt niet deel in enige joint venture of enig ander samenwerkingsverband, met
betrekking tot de activiteiten van de Ondememing.

3

De activiteiten van de Ondememing

3.1

De Ondememing ontplooit haar activiteiten, en heeft dat steeds gedaan, in overeenstemming met
alle toepasselijke wettelijke voorschriften of andere regeling van de organisatie van de Verkoper.

3.2

De Bekendmakingen beschrijven de belangrijkste risico's die financiele of andere gevolgen van
betekenis kunnen hebben voor de Ondememing of die anderszins invloed van betekenis kunnen
hebben op de gang van zaken bij de Ondememing.

3.3

De Ondememing en haar activiteiten zijn nooit onderwerp geweest van enige boycot.

3.4

Om de Ondememing met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke voorschriften op de
gebruikelijke wijze te kunnen voortzetten, hoeven geen investeringen als gevolg van achterstallig
onderhoud te worden gedaan waaraan kosten verbonden zijn, met inbegrip van kosten van
invoering en opleiding.

3.5

Verkoper is met betrekking tot activiteiten zoals ontplooid door de Ondememing niet jegens enige
derde verplicht niet met enige derde in concurrentie te treden of anderszins enige activiteit niet te
ontplooien.

4

Activastaat en administratie

4.1

De Activastaat is, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en geeft getrouw en
stelselmatig de grootte en samenstelling weer van het gedeelte van het vermogen van de
Ondememing per 31 december 2008 dat bestaat in de Relevante Activa. Indien deze is verstrekt
overeenkomstig artikel 3.3 van deze Koopovereenkomst, is een geactualiseerde activastaat
opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en geeft deze getrouw en stelselmatig de
grootte en samenstelling weer van het gedeelte van het vermogen van de Ondememing per de
datum waarop de geactualiseerde activastaat ziet dat bestaat in de Relevante Activa

4.2

Voor zover Koper daarom heeft verzocht, heeft Verkoper's Accountant met betrekking tot de
getrouwheid van de Activastaat en/of een geactualiseerde activastaat een goedkeurende
verklaring zonder voorbehoud afgegeven en heeft die niet gewijzigd of ingetrokken.

4.3

Verkoper heeft haar boekhouding gevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
ter zake.

5

Wijzigingen sinds 31 december 2008
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Sinds 31 december 2008:
(a)
hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan en zijn geen gebeurtenissen aan het
licht gekomen die bekend zijn aan Verkoper of redelijkerwijze aan Verkoper bekend
hadden moeten zijn en die de Ondememing, de boekwaarde van de Relevante Activa
per 31 december 2008 zoals opgenomen in de administratie van de Verkoper en/of de
werkelijke waarde van de Reievante Activa tot de Overdrachtsdatum ongunstig
hebben bei'nvloed of kunnen be'i'nvloeden, behoudens voor zover dit blijkt uit de
Activastaat; en
(b)
is de Ondememing op normale wijze en in overeenstemming met van kracht zijnde
voorschriften en vergunningen gevoerd;
6

Relevante Activa

6.1

Verkoper is onaantastbaar volledig (juridisch en economisch) rechthebbende van de Relevante
Activa. Alle Relevante Activa zijn vrij van lasten en beperkingen en/of zekerheidsrechten en/of
andere rechten die na de Overdrachtsdatum tegen de Koper kunnen worden ingeroepen. Geen
van de Relevante Activa wordt gehouden door een derde.

6.2

Alle Relevante Activa zijn op de Overdrachtsdatum individualiseerbaar aan de hand van de
bijlagen bij de Koopovereenkomst.

6.3

De Relevante Activa zijn alle voor het drijven van de Ondememing benodigde en aan Verkoper
toebehorende Relevante Activa die worden gebruikt in of ten behoeve van de Ondememing.

6.4

De Relevante Activa zijn vrij van verborgen gebreken en in goede staat van onderhoud.

6.5

De Bekendmakingen vermelden:
(a)
alle gebouwen en terreinen die dienstbaar zijn aan de Ondememing en waarop
Verkoper niet onaantastbaar volledig rechthebbende is; en;
(b)
alle andere Relevante Activa die dienstbaar zijn aan de Ondememing en waarop
Verkoper niet onaantastbaar volledig rechthebbende is, met uitzondering van:
(c)
Relevante Activa met een niet in tijd begrensd gebruiksrecht waarvoor Verkoper, en
na de Overdrachtsdatum de Koper, geen verdere vergoedingen verschuldigd is; en
(d)
Relevante Activa die vrij verkrijgbaar zijn of waarvan gebruiksrechten vrij verkrijgbaar
zijn, en aan het gebruik waarvan voor Verkoper, en na de Overdrachtsdatum de
Koper, geen kosten verbonden zijn.

6.6

Alle Relevante Activa zijn dienstbaar aan de Ondememing.

7

lE-rechten en computersystemen
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7.1

Voor het drijven van de Onderneming zijn geen rechten van intellectuele eigendom noodzakelijk
en in de Onderneming worden geen rechten van intellectuele eigendom gebruikt.

7.2

Alle know-how, marketinginformatie en computersystemen die Verkoper gebruikt in of ten
behoeve van de Onderneming behoren toe aan Verkoper en zijn niet onderworpen aan enige last
of beperking.

7.3

De computersystemen (waaronder wordt verstaan hardware, software en (openlijn) verbindingen
met derden) die voor het drijven van de Onderneming worden gebruikt, voldoen aan alle
technische, administratieve en commerciele eisen die daaraan bij het op goede, zorgvuldige en
adequate wijze drijven van de Onderneming worden gesteld.

7.4

De computersystemen zijn, anders dan voor gebruikelijk onderhoud, niet afhankelijk van de
diensten, medewerking, toestemming of hulpmiddelen die worden geleverd door of toebehoren
aan een derde.

7.5

Verkoper heeft geen vertrouwelijke informatie, dat wil zeggen informatie over de Onderneming
waarvan niet uit een algemeen toegankelijke bron kennis kan worden genomen, betreffende de
Onderneming geopenbaard, en heeft zich niet verbonden dat te zullen doen, aan enige derde,
anders dan voor zover dat noodzakelijk is voor de normale uitoefening van de Onderneming en
nadat de betrokken derde zich heeft verbonden dergelijke vertrouwelijke informatie niet verder te
openbaren.

8

Overeenkomsten

8.1

Alle Overeenkomsten genoemd in Annex D zijn van kracht en rechtsgeldig en houden rechten en
verplichtingen in die de wederpartij(en) verbinden en rechtens tegen die wederpartij(en)
afdwingbaar zijn.

8.2

Voor zover Verkoper bekend, is geen van de partijen bij de Overeenkomsten in verzuim of in
verzuim geweest en is niet te verwachten dat enige partij in verzuim zal geraken.

8.3

Verkoper heeft tot de dag voorafgaande aan de Overdrachtsdatum geen mededeling of
kennisgeving van gehele of gedeeltelijke beeindiging of wijziging van enige van de
Overeenkomsten ontvangen.

8.4

Alle Overeenkomsten zijn in het kader van de normale gang van zaken van de Onderneming en
op zakelijke voorwaarden aangegaan.

8.5

Geen van de Overeenkomsten zal worden vernietigd, ontbonden of op enige andere wijze
beeindigd ten gevolge van of in verband met het sluiten en uitvoeren van deze
Koopovereenkomst en de overdracht van de Relevante Activa en geen van de leveranciers,
afnemers, agenten en distributeurs zal zijn overeenkomst of rechtsverhouding met Verkoper of,
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na de overname van de Overeenkomsten, met Koper ten gevolge van of in verband met het
sluiten of uitvoeren van deze Koopovereenkomst en de overdracht van de Relevante Activa
binnen een jaar na de Overdrachtsdatum beeindigen of wijzigen.
9

Verzekeringen

9.1

In Annex E zijn opgenomen alle verzekeringspolissen uit hoofde waarvan Verkoper met
betrekking tot de Onderneming is verzekerd, waarbij tevens is aangegeven welke
verzekeringspolissen door Koper zullen worden overgenomen als onderdeel van de Overdracht.
Deze verzekeringen bieden ter zake van de Onderneming dekking voor de risico's op de
voorwaarden en op de wijze die in de branche waartoe de Onderneming behoort als voldoende
worden beschouwd en de premies voor die verzekeringen zijn tot en met de Overdrachtsdatum
betaald.

9.2

Alle in Annex E genoemde verzekeringspolissen zijn volledig van kracht en zijn niet nietig of
vernietigbaar en Verkoper heeft niets gedaan of nagelaten waardoor die verzekeringspolissen
ontbonden, vernietigd, vernietigbaar of tussentijds opgezegd kunnen worden.

9.3

Er is uit hoofde van een van de in Annex E genoemde verzekeringspolissen geen vordering of
aanspraak aanhangig gemaakt en er heeft niets plaats gevonden dat aanleiding geeft of, voor
zover Verkoper bekend, aanleiding zal geven tot enige vordering of aanspraak uit hoofde van een
van de verzekeringspolissen.

9.4

Alle Relevante Activa die daarvoor geschikt zijn, zijn voor hun volledige vervangingswaarde
verzekerd tegen het risico van tenietgaan, verloren gaan of beschadiging tegen alle overige
risico's waartegen bedrijven in de branche van Verkoper hun Activa gebruikelijk verzekeren, een
en ander voor een premie en op overige voorwaarden die in die branche gebruikelijk zijn.

9.5

Verkoper is voldoende verzekerd tegen de risico's van wettelijke aansprakelijkheid, met inbegrip
van bedrijfsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van
werknemers, de risico's van aansprakelijkheid tot doorbetaling van loon aan werknemers die hun
werkzaamheden door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet verrichten en alle overige risico's
waartegen bedrijven in de branche van Verkoper zich gebruikelijk verzekeren, een en ander voor
een premie en op overige voorwaarden die in die branche gebruikelijk zijn.

10

Werknemers

10.1 Verkoper heeft in of ten behoeve van de Onderneming geen andere werknemers in dienst dan de
Werknemers. Geen van deze Werknemers heeft met Verkoper een arbeidsovereenkomst
gesloten in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De vermelding in Bijlage B
van het loon, de emolumenten, van hun overige arbeidsvoorwaarden (zoals eventuele bonussen,
onkostenvergoedingen, autoregelingen, verzekeringspolissen) en van de toepasselijke
collectieve arbeidsovereenkomsten is juist, volledig en niet misleidend.
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10.2 De Arbeidsvoorwaardenregeling Den Helder is van toepassing op de Werknemers. Deze wijkt
wat de CAR betreft niet af van de standaardregeling en wat de UWO betreft enkel op een aantal
onderwerpen waartoe de UWO de mogelijkheid van afwijking biedt.
10.3 Er is niemand die in het verleden een dienstbetrekking met of aanstelling bij Verkoper had en die
werkzaamheden in of ten behoeve van de Onderneming verrichtte, die thans of in toekomst een
recht heeft of kan hebben om op enige grond een ontslag of aanzegging daartoe te bestrijden of
daarvan de nietigheid in te roepen.
10.4 Verkoper heeft alle ter zake van enige periode voor de Overdrachtsdatum eindigende periode
verschuldigde salarissen en emolumenten van de Werknemers op tijd en volledig voldaan, de ter
zake verschuldigde loonbelasting en sociale-verzekeringspremies tijdig en volledig afgedragen
en is niet in gebreke met de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit hoofde van de
dienstbetrekking of aanstelling van de Werknemers.
10.5 Sinds 1 januari 2008 zijn het loon, de emolumenten en andere arbeidsvoorwaarden van de
Werknemers niet gewijzigd en zijn zodanige wijzigingen niet aangeboden, toegezegd of
aanvaard.
10.6 Er zijn geen onderhandelingen gaande over enige wijziging van het loon, de emolumenten en
andere van de arbeidsvoorwaarden van de Werknemers.
10.7 Aan geen van de Werknemers is een voorstel of voornemen om enig onderdeel van de
arbeidsvoorwaarden van de Werknemers geheel of gedeeltelijk te beeindigen of te wijzigen
meegedeeld.
10.8 Verkoper is jegens de Werknemers geen verplichtingen aangegaan die voortvloeien uit een
pensioentoezegging of spaarregeling waarop artikel 2 lid 1 of artikel 3 lid 1 Pensioen- en
spaarfondsenwet ingevolge het bij of krachtens die wet bepaalde niet van toepassing is.
10.9 De pensioengrondslagen voor de Werknemers zijn, ongeacht de peildatum zoals vermeld in de
pensioenregeling, gebaseerd op de salarissen zoals zij luiden op de Overdrachtsdatum en voor
de Werknemers zijn of zullen op basis van hun huidige salarisniveau geen backservice
verplichtingen verschuldigd worden.
10.10Geen van de Werknemers is gedurende een periode langer dan een maand onmiddellijk
voorafgaande aan de Overdrachtsdatum ziek geweest en Verkoper is niet bekend met een
toestand van de gezondheid van een of meerdere van de Werknemers waaruit een langdurige
ziekte zou kunnen ontstaan ten gevolge van het werkzaam zijn in of bij de Onderneming.
10.11 Verkoper heeft voor alle Werknemers die ziek zijn tijdig de aangifte gedaan als bedoeld in artikel
38 lid 1 Ziektewet.
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10.12 Koper en/of HVC zijn of worden voorgeen van de Werknemers of personen die in hetverleden
een aanstelling of dienstbetrekking hadden bij Verkoper een bonus/malus bijdrage verschuldigd.
Koper en/of HVC hebben ten aanzien van de Werknemers of personen die in het verleden een
aanstelling of dienstbetrekking hadden bij Verkoper geen verplichtingen voortvloeiende uit de
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zal
dergelijke verplichtingen niet hebben. Deze verplichtingen blijven voor rekening van Verkoper.
10.13 Verkoper heeft jegens de Werknemers - anders dan uit hoofde van de
Arbeidsvoorwaardenregeling Den Helder - geen verplichtingen die uitgaan boven de minimale
doorbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit artikel XV Wet terugdringing ziekteverzuim.
10.14Verkoper is geen partij bij enige (collectieve) overeenkomst met een vakorganisatie,
beroepsvereniging, werkgeversvereniging of branche-organisatie, anders dan de toepasselijke
collectieve arbeidsregeling.
10.15Verkoper is zijn verplichtingen uit de Wet
arbeidsomstandighedenwetgeving
nagekomen.
medezeggenschapsverplichtingen voldaan.

op de ondememingsraden en de
Verkoper
heeft
aan
al
zijn

10.16 Gedurende de periode van driejaarvoorafgaande aan de Overdrachtsdatum zijn Verkoper en de
Onderneming niet betrokken geweest bij enig arbeidsgeschil, anders dan met personen met een
betrekking of aanstelling op een individuele basis, en bij Verkoper en in de Onderneming heeft
gedurende voornoemde periode geen wezenlijke arbeidsonrust plaatsgevonden.
10.17 Er is geen reden om aan te nemen dat een van de personeelsleden in een sleutelpositie in de
Onderneming zijn betrekking of aanstelling zal beeindigen in verband met het sluiten van deze
Koopovereenkomst of met de overdracht van de Relevante Activa.
11

Vergunningen en milieu

11.1 De Vergunningen zijn toereikend en geen andere vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen van
welke aard ook, met inbegrip van milieuvergunningen, dan de Vergunningen worden gebruikt of
zijn noodzakelijk voor het drijven van de Onderneming.
11.2 Alle Vergunningen zijn geldig en onherroepelijk van kracht en Verkoper komt de in de
Vergunningen gestelde eisen, voorwaarden en beperkingen alsmede alle toepasselijke
(milieu)regelgeving stipt na en zijn die in het verleden nagekomen.
11.3 Geen van de Vergunningen zal vervallen, zal worden ingetrokken of zal worden gewijzigd ten
gevolge van of in verband met het sluiten of uitvoeren van deze Koopovereenkomst of de
overdracht van de Onderneming en de Relevante Activa, of ten gevolge van de wijze waarop de
Onderneming tot de Overdrachtsdatum is en wordt gedreven.
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11.4 Er zijn geen werkzaamheden noodzakelijk om enige (milieu)vergunning te verkrijgen of in
overeenstemming daarmee te handelen en erzijn, voorzover Verkoper bekend, geen feiten of
omstandigheden waarvan aannemelijk is dat zij tot het herroepen, opschorten, intrekken, wijzigen
of niet-verlengen van enige (milieu)vergunning zullen leiden en:
(a)
alle gepaste of noodzakelijke maatregelen voor het vernieuwen of verlengen van
enige (milieu)vergunning zijn genomen;
(b)
noch het ondertekenen noch het ten uitvoer leggen van deze Koopovereenkomst noch
de overdracht van de Ondememing en de Relevante Activa zal er op zichzelf toe
leiden dat enige (milieu)vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd; en
(c)
geen van de Vergunningen is gebonden aan de persoon van Verkoper.
11.5 Behalve voor zover dat is toegestaan onder de toepasselijke (milieu)regelgeving of de
Vergunningen, brengt noch het drijven van de Ondememing noch het gebruik van enig gebouw,
fabriek, machine, apparaat, instrument of ander goed dat toebehoort aan, of wordt gehouden of
gebruikt door Verkoper of enige derde in verband met de Ondememing, het gebruik, hetvrijlaten
of de emissie in het milieu met zich van enige gevaarlijke, radioactieve of giftige stof die in enige
(milieu)regelgeving wordt verboden of beperkt en het gebruik, het vrijlaten of de emissie van
zodanige stof overschrijdt niet en heeft voor zover Verkoper bekend niet overschreden de
maximum hoeveelheden of concentraties die bij of krachtens enige (milieu)regelgeving of de
voorwaarden van een van de Vergunningen zijn voorgeschreven.
11.6 Ten aanzien van de Ondememing doen zich geen bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen
voor.
11.7 Het ter plaatse geldende bestemmingsplan laat het bestaande gebruik van de Registergoederen
toe.
11.8 De concentraties van verontreinigde stoffen in de Bodem overschrijden niet het niveau,
waarboven:
(a)
aanvullend onderzoek, nader onderzoek of saneringsonderzoek in de zin van de
algemene maatregelen van bestuur, gebaseerd op de artikelen 71 en 72 Wet
bodembescherming is voorgeschreven;
(b)
de Bodem (of enig deel daarvan) geldt als een ernstig geval van bodemverontreiniging
ingevolge artikel 2 Interimwet Bodemsanering of artikel 1 Wet Bodembescherming; of
(c)
een bouwvergunning ter zake van op de Bodem voorgenomen bouwactiviteit niet kan
worden afgegeven dan nadat sanering van de bouwkavel heeft plaatsgevonden op de
voet van artikel 8 Woningwet.
11.9 Er zijn geen ondergrondse tanks in de Bodem aanwezig.
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11.10Erheeftgeen voorval plaatsgevonden dat verontreiniging van de Bodem tot gevolg kan hebben
gehad en erzijn geen ondergrondse opslagtanks (in en buiten gebruik) in de Bodem aanwezig
anders dan vermeld in het Bodemrapport.
11.11 Buiten het onderzoek waarvan de resultaten zijn neergelegd in het Bodemrapport is geen
onderzoek verricht naar de toestand van de Bodem en geen van de percelen die samen de
Bodem uitmaken, is opgenomen in enige lijst of in enig programma van grond die (mogelijk) is
verontreinigd en die (mogelijk) moet worden gesaneerd.
11.12Verkoper heeft het gevaarlijke afval dat in de Onderneming wordt verwerkt of bewerkt in
overeenstemming met beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 3 mei 2000 en met de Regeling Europese afvalstoffenlijst van 27 maart
2002 gemeld en geregistreerd op basis van de afvalstoffencodes van de Europese
Afvalstoffenlijst.
12

Belastingen

12.1 Alle verplichtingen in verband met Belastingen die materieel verschuldigd zijn (dat wil zeggen
ongeacht of de desbetreffende aanslag is opgelegd) door de Verkoper ter zake van de
Onderneming en de Relevante Activa met betrekking tot de periode tot en met de
Overdrachtsdatum zijn steeds tijdig en volledig betaald, of zullen steeds tijdig en volledig worden
betaald.
12.2 De Verkoper heeft alle loonbelasting alsmede sociale verzekeringspremies tijdig, volledig en naar
behoren ingehouden en afgedragen welke voor of op de Overdrachtsdatum materieel
verschuldigd zijn, of zullen zijn, over alle onderdelen van de arbeidsbeloning (inclusief het
salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en emolumenten) van de Werknemers.
12.3 Verkoper heeft alle vereiste Belastingaangiften ten aanzien van de Onderneming, de Relevante
Activa en de Werknemers tijdig en naar behoren gedaan. De administratie die voor fiscale
doeleinden is vereist, is bijgehouden. De administratie en de Belastingaangiften zijn en blijven
juist en volledig.
12.4 Geen van de in de Belastingaangiften betrokken transacties is onderwerp van geschil met een
Belastingautoriteit of kan aanleiding zijn voor onderzoek door een Belastingautoriteit.
12.5 De Verkoper heeft geen ruling of andere afspraak met een Belastingautoriteit gemaakt ten
aanzien van de Onderneming.
12.6 Op de Relevante Activa is geen lopende herzieningsperiode voor omzetbelastingdoeleinden
zoals bedoeld in artikel 13, tweede lid en derde lid, van de Uitvoeringsbeschikking
omzetbelasting 1968 van toepassing.
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12.7 Opgeen van de Relevante Activa rustenig (zekerheids)beslag, waarondermededientteworden
verstaan een bodembeslag, in verband met of als gevolg van nalatigheid van de Verkoper en/of
met hem Verbonden Partijen om Belasting te voldoen.
13

Overige

13.1 Verkoper is niet partij bij of anderszins betrokken bij enige civiele, strafrechtelijke of
bestuursrechtelijke procedure, daaronder mede begrepen arbitrages en bindend advies
procedures, ter zake van de Ondememing en de Relevante Activa. Verkoper is niet op de hoogte
van enige civielrechtelijke vordering, aansprakelijkstelling of van enig gebruik van
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen of sancties door de overheid gericht tegen
Verkoper met betrekking tot de Ondememing en de Relevante Activa ter handhaving van enige
publiekrechtelijke regeling of bepaling of tot herstel of verbetering van enige feitelijke toestand in
het belang van de bescherming van het milieu. Er zijn of worden, met uitzondering van het
Bodemrapport, geen onderzoeken uitgevoerd en zulke onderzoeken zijn niet op handen en er
bestaan geen onderzoeksrapporten met betrekking tot de effecten op het milieu van de door de
Verkoper met betrekking tot de Ondememing of door de Ondememing ontplooide activiteiten.
13.2 De Verkoper (met betrekking tot de Ondememing) en de Ondememing handelen niet en hebben
niet gehandeld in strijd met enig wettelijk, administratief of bestuurlijk voorschrift, met inbegrip
van enig bindend plan of programma, besluit of vonnis, of enig convenant met enige overheid.
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Bijlage G

Lijst van Bekendmakingen

1

INLEIDING

1.1

De in deze Bijlage gebruikte woorden en begrippen hebben dezelfde betekenis als de woorden
en begrippen als gedefinieerd in de Koopovereenkomst of de definities en begrippen waamaar in
de Koopovereenkomst wordt verwezen, tenzij de betreffende woorden of begrippen in deze
Bijlage uitdrukkelijk anders worden gedefinieerd of uit de context een andere betekenis blijkt.

1.2

Het doel van deze Bekendmakingen is de Garanties nader te kwalificeren en de Verkoper is
jegens Koper niet tot aansprakelijkheid gehouden ten aanzien van onderwerpen die door middel
van deze Bekendmakingen aan Koper zijn bekendgemaakt.

1.3

De Verkoper verklaart dat alle Bekendmakingen juist, volledig en niet misleidend zijn.

1.4

Koper aanvaardt dat geen van de Bekendmakingen kan worden geacht een uitbreiding van de
Garanties te zijn.

1.5

Een Bekendmaking door middel van verwijzing naareen artikel of paragraaf wordt geacht tevens
een Bekendmaking in te houden ten aanzien van enig ander artikel en/of paragraaf waarop de
Bekendmaking betrekking kan hebben.

1.6

Voor zover de Bekendmakingen in deze Bijlage verwijzen naar de nummers van de Garanties,
zijn deze verwijzingen slechts opgenomen om aan te geven met welke Garanties de betreffende
Bekendmaking het meest verband houdt. De verwijzingen naar specifieke Garanties laat onverlet
dat de Bekendmakingen in deze Bijlage betrekking hebben op alle Garanties. De
Bekendmakingen in deze Bijlage zijn op geen enkele wijze gelimiteerd tot specifieke Garanties.

1.7

De in deze Bijlage vermelde algemene of specifieke Bekendmakingen zijn niet
noodzakelijkerwijze wezenlijk of als zodanig te beschouwen. Het feit dat in deze Bijlage enig
specifiek gegeven of enige specifieke informatie bekend wordt gemaakt, houdt niet in dat het
bekend maken van andere gegevens of informatie daardoor al dan niet wezenlijk zou zijn.

2

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

2.1

De navolgende gegevens en informatie worden aan de Koper bekendgemaakt als algemene
bekendmakingen:

3

SPECIFIEKE BEKENDMAKINGEN

De volgende specifieke bekendmakingen worden gedaan:
Nummering
Bijlage F, artikel 11.2

Bekendmaking
De vergunning voor een periode van vijf jaar van de geplaatste Porto Cabines
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Bijlage F, artikel 11

Bijlage F, artikel 10

is per januari 2009 verlopen. Op dit moment is er door de gemeente een
verzoek tot verlenging met een periode van vijf jaar gedaan. Het wachten is op
uitsluitsel van de vergunningverlener.
In het verlengde van het Bodemrapport Nijverheidsweg en de geconstateerde
vervuiling heeft de Provincie besloten dat de vervuiling gesaneerd moet
worden.
Er loopt op dit moment een nieuwe ontslagprocedure tegen een medewerker
naast de reeds in een eerder stadium in het kader van het due diligence rapport
aanqeqeven zaken.
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Bijlage H

Dienstverleningsovereenkomst
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Bijlage I

Sociaal Plan
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Bijlage J

Activastaat
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Bijlage K

Bodemrapport
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Bijlage L

Overeenkomst van huur en verhuur met betrekking tot
Containers
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Bijlage M

Overeenkomst van huur en verhuur met betrekking tot
Locatie Nijverheidsweg
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