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De Propositie 
Introductie
De Hartekamp Groep biedt een zo goed mogelijk leven voor mensen met een beperking. De Hartekamp Groep heeft 
meer dan 40 woon- en dagbestedingslocaties en biedt diverse vormen van wonen, werken, leren en ondersteuning in de regio 
van Heemskerk tot aan Hillegom. 

Eén van de locaties ligt in Bennebroek aan de De Ruyterlaan 125. Op deze locatie, genaamd De Raak, was tot eind 2018 een 
dagbestedingscentrum. Dit centrum is per januari 2019 gesloten. Het huidige gebouw dient te worden gesloopt om ruimte te 
maken voor nieuwbouw. 

Sinds december 2018 heeft het plangebied De Raak een nieuwe, onherroepelijke bestemming. Deze bestemming biedt de 
mogelijkheid voor de realisatie van een woongebouw met zorgfunctie en maximaal 15 parkwoningen. Het woongebouw met 
zorgfunctie bestaat uit 3 verdiepingen en biedt ruimte aan 40 woonstudio’s en 40 plaatsen dagbesteding. 
De parkwoningen zijn vrijesector koopwoningen verdeeld over 5 blokken van maximaal 3 woningen per blok. 

De Hartekamp Groep behoudt het nieuwgebouwde woongebouw met zorgfunctie in eigendom. De grond voor de ontwikkeling 
en realisatie van de 15 parkwoningen wordt verkocht. De selectie van de aannemer voor de realisatie van het woongebouw met 
zorgfunctie en van de koper van de grond voor de parkwoningen wordt gecombineerd in een openbare tender.  

Wij verzoeken u vriendelijk dit Informatie Memorandum te bestuderen. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de tender, 
kunt u via het emailadres aanbestedingderaak@hartekampgroep.nl de Procedure-beschrijving en de Toelatingsverklaring 
opvragen. Nadat u de Procedurebeschrijving en Toelatingsverklaring gedateerd en ondertekend per email aan de Hartekamp 
Groep heeft geretourneerd, bent u een Gegadigde en draagt de Notaris zorg dat u toegang krijgt tot de Dataroom. In de 
dataroom treft u de verdere Documentatie. Voor een aantal gevraagde stukken, onder andere voor het stellen van vragen, treft 
u in de dataroom een excel-format. U dient deze formats te gebruiken. Vragen kunt u tot 2 oktober aanstaande uploaden in de 
dataroom.

De planning van de tenderprocedure is: 

 toegang Dataroom ronde Biedingen  tussen 3 september 2019 en 4 november 2019

 bezichtigingen
 vragen stellen
 beantwoording gestelde vragen
 datum indienen Bieding

23 tot en met 27 september 2019 
tot 2 oktober 2019 
uiterlijk 4 oktober 2019 
uiterlijk 4 november 2019, 12.00 uur CET 
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Samenvatting

Locatie 

Stad Bennebroek 

Adres De Ruyterlaan 125 

Naam De Raak 

Woongebouw met zorgfunctie 

Opdrachtgever De Hartekamp Groep 

Bouwlagen 3 

Buitenwerkse maat 
gebouw 

Oppervlakte per bouwlaag 

Ca. L57m x B25m x H10m 

Ca. 1.425 m2 

Begane grond 8 studio’s 

40 plaatsen dagbesteding 

1e verdieping 16 studio’s 

Algemene voorzieningen 

2e verdieping 16 studio’s 

Algemene voorzieningen 

Plafond bouwsom Euro 6,635 miljoen excl. 
BTW 

BVO oppervlakte incl. 
buitenbergingen 

Ca. 4.400 m2 

Parkwoningen 

Opdrachtgever Ontwikkelaar/aannemer 

Aantal blokken 

Max. aantal woningen 

5 

15 

Eigendom 

Type Volledig eigendom 

Eigenaar De Hartekamp Groep 

Kadastraal A 3931 

Oppervlakte 94 a 20 ca 

Figuur 1 huidige locatie De Raak
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Figuur 2 kadastrale kaart De Raak gemeente Bennebroek sectie A nummer 3931

Figuur 3 oppervlakten verkaveling 
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Scholen in de buurt 

 St. Franciscusschool
 De Sparrenbosschool
 Willinkschool

De Locatie 
Ligging  en bereikbaarheid 
Bennebroek (gemeente Bloemendaal) 
Bennebroek is een klein dorp in Noord-Holland en sinds 2009 onderdeel van de gemeente Bloemendaal. 
De buurt is gelegen tegen de grens van Zuid-Holland. 

Kenmerkend aan de buurt is de centrale ligging tussen bossen, duinen en strand. Bennebroek zelf is 
heerlijk rustig en groen en daarom valt het goed in de smaak bij gezinnen met jongere kinderen. In de 
buurt zijn veel speelplekken voor kinderen te vinden en verschillende sportverenigingen om bijvoorbeeld te 
tennissen of te hockeyen.  

Door de gunstige ligging kunt u gemakkelijk met de auto naar Haarlem (15 min.) of naar Schiphol (20 min.). 

Te doen in de buurt 

 Speeltuin Linnaeushof
 Wandelen in het Bennebroeker bos
 Sportvereniging BSM
 Mixed Hockey Club
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Bestemmingsplan 
Bennebroek 2016 
De gemeente heeft om herbestemming van De Raak mogelijk te maken in het bestemmingsplan Oude Kern 
2013 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid is bij de actualisering van het 
bestemmingsplan Bennebroek 2016 overgenomen. De genoemde bevoegdheid bood voor de locatie De Raak 
de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen naar Maatschappelijk, Wonen-1, Groen, Tuin en Verkeer. 

De Hartekamp Groep heeft van de wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt. Binnen de regels van de 
bevoegdheid is een wijzigingsplan opgesteld. Het wijzigingsplan staat een gebouw toe ten behoeve van een 
zorginstelling met woonfunctie en dagbesteding (bruine vlak in figuur 5) en vijf blokken met drie-onder-1-kap-
woningen (gele vlakken in figuur 5).  

Als onderdeel van de procedure is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.  

Figuur 4 wijzigingsgebied vóór wijziging bestemming Figuur 5 wijzigingsgebied na wijziging bestemming
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De  opgave 
De opgave bestaat uit 2 onderdelen. Dit zijn: 

1. Nieuwbouw van het woongebouw met zorgfunctie De Raak;
2a.  Aankoop grond t.b.v. de realisatie van maximaal 15 woningen en openbaar gebied;
2b.  Bouw- en woonrijp maken van de onder 2 bedoelde grond.

De Hartekamp Groep wenst middels deze tender één partij te selecteren die alle genoemde onderdelen van 
de opgave uitvoert. Dat wil zeggen dat die partij in opdracht van de Hartekamp Groep zorgdraagt voor de 
realisatie van het nieuwe woongebouw met zorgfunctie en daarnaast voor eigen rekening en risico de 15 
parkwoningen ontwikkelt, verkoopt en realiseert, in het gebied de boven- en ondergrondse infrastructuur 
aanlegt en het openbare gebied levert aan de gemeente.  

In het vervolg van dit memorandum wordt de opgave, met de kaders en randvoorwaarden verder 
beschreven. Alle overlegde documenten vormen een integraal geheel. 

De locatie 
De grond van locatie De Raak is eigendom van de Hartekamp Groep en heeft een oppervlakte van ca. 9.420 
m2. Op de huidige locatie aan de De Ruyterlaan te Bennebroek staat een voormalig schoolgebouw waarin 
dagbesteding werd gegeven aan cliënten van de Hartekamp Groep. Het bestaande gebouw moet nog 
worden gesloopt. Van het perceel behoudt de Hartekamp Groep een gedeelte ter grootte van ca. 3.140 m2 
(zie figuur 3) in eigendom. Op dit gedeelte zal de Hartekamp Groep voor haar eigen rekening opdracht geven 
voor de nieuwbouw van een woon-gebouw met zorgfunctie. Het resterende deel van het perceel wordt 
verkocht. Op dit verkochte gedeelte van de grond mag de koper voor eigen rekening en risico verdeeld over 
5 blokken maximaal 15 parkwoningen realiseren en wordt het openbaar gebied met boven- en 
ondergrondse infrastructuur aangelegd. 

1. Nieuwbouw woongebouw met zorgfunctie
De Hartekamp Groep is opdrachtgever van het woongebouw met zorgfunctie. Met de sloop ontstaat ruimte 
voor een nieuw gebouw waar niet alleen dagbesteding wordt gegeven maar waar ook cliënten wonen. De 
woonfunctie is, op basis van oppervlakte, de belangrijkste functie van het gebouw.  

De volgende kenmerken gelden voor de nieuwbouw: 
 Aantal bouwlagen: 3
 Bruto vloeroppervlakte incl. buitenbergingen: ca. 4.400 m2
 Bruto inhoud: ca. 12.825 m3
 Kaveloppervlak: 3.140 m2
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In totaal zullen er 40 appartementen à ca. 50 m2 BVO worden gerealiseerd, verdeeld over de drie bouwlagen: 
 Begane grond: 8 appartementen
 1e verdieping: 16 appartementen
 2e verdieping: 16 appartementen

Op de begane grond is naast wonen ruimte gereserveerd voor de dagbestedingsactiviteiten.

In het gebouw zijn zes trappenhuizen (drie aan de oost- en drie aan de westzijde) gesitueerd van waaruit 
rechtstreeks toegang tot de appartementen kan worden verkregen. In de appartementen kunnen de cliënten 
zelfstandig wonen. Daarnaast is er behoefte om gezamenlijke activiteiten te ondernemen in het gebouw. Op iedere 
bouwlaag ligt tussen de woonfuncties een middengebied die voldoende ruimte biedt voor dit soort activiteiten (b.v. 
samen koken, samen eten, samen TV-kijken of andere ontspannende bezigheden). In het middengebied zijn er 
onder andere plekken waar personeel kan werken, is er een lift en zijn er sanitaire ruimten aanwezig. 

De buitenruimte is bedoeld om te recreëren voor de cliënten. Ook zijn er drie buitenbergingen voor de stalling van 
met name fietsen en voor het opbergen van onder andere tuinmeubilair . 

Op basis van een functioneel programma van eisen is een bouwkundig en installatietechnisch voorontwerp van het 
gebouw opgesteld. Dit voorontwerp is de basis voor verdere planvorming. De Hartekamp Groep heeft in 
samenwerking met een architect door middel van intervisie met gebruikers een Programma van Eisen (PvE) en een 
VO+ ontwikkeld. Door middel van een raming is een aanneemsom van Euro 6,635 miljoen excl. BTW bepaald. Deze 
geraamde aanneemsom is het plafondbedrag. De Gegadigde die middels de tender wordt geselecteerd, treedt 
toe tot het bouwteam en is de potentiële Koper.  

De toetreding tot het bouwteam geschiedt op basis van een afstandsverklaring en voorbehoud van verlening van 
de bouwopdracht. In bouwteam worden het PvE en VO+ verder uitgewerkt naar een technisch ontwerp. De 
potentiële Koper biedt op basis van het uitgewerkt, door de opdrachtgever goedgekeurde TO (bestek) een open 
begroting aan waarvan het totaalbedrag onder het plafondbedrag ligt. Op basis van deze begroting besluit de 
Hartekamp Groep of zij overgaat tot verlening van de bouwopdracht. 

De keuze van de architect, constructeur en eventueel overige adviseurs voor de verdere uitwerking geschiedt in het 
bouwteam. De kosten van deze partijen tot en met TO zijn voor rekening van de Hartekamp Groep. De 
werkzaamheden van de potentiële Koper, die als lid van het bouwteam gaat deelnemen, zijn onder andere het 
inbreng van kennis en kunde bij de uitwerking naar TO, het deelnemen aan de bouwteamvergaderingen, het 
maken/bijstellen van de begrotingen en planning gedurende het proces. Voor deze werkzaamheden in het 
bouwteam ontvangt de aannemer – indien partijen tot de ondertekening van de Aannemingsovereenkomst komen 
- een vaste vergoeding van Euro 20.000 incl. BTW.
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2a. Aankoop grond 
De resterende grond - zonder de grond die de Hartekamp Groep in eigendom houdt - wordt 
verkocht aan dezelfde potentiële Koper. Deze verkoop geschiedt onder voorbehoud dat tussen 
de Hartekamp Groep en de potentiële Koper een Aannemingsovereenkomst wordt gesloten 
voor de realisatie van het woongebouw met zorgfunctie. 

Figuur 6 vigerend wijzigingsplan De Raak 

Op deze grond mogen maximaal 15 parkwoningen worden gerealiseerd. In het wijzigingsplan zijn 
5 bouwvlakken vastgelegd. De woningen dienen op de aangegeven vlakken te worden 
gerealiseerd. In ieder vlak mogen maximaal 3 woningen worden gerealiseerd. Indien de potentiële 
Koper per blok minder dan 3 woningen wenst te realiseren is dat toegestaan. 
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Ieder bouwvlak bestaat uit twee delen, namelijk een bouwblok en een bebouwingsvrije 
zone. Ieder bouwvlak heeft de navolgende omvang: 

Omvang Breedte 
(in meters 

BVO) 

Diepte 
(in meters BVO) 

Goot- en 
bouwhoogte 
(in meters) 

Bouwvlak (max. 3 woningen) 19 18 xx 
Bouwblok binnen bouwvlak 19 12 9 
Bebouwingsvrije zone binnen bouwvlak 19 6 *1

*1 Binnen de groenbestemming met de aanduiding 'Specifieke vorm van groen - besloten
groen' mag alleen een erfafscheiding van maximaal 1 meter hoog worden gerealiseerd en
tussen de woningen onderling maximaal 2 meter. 

Wanneer een bouwblok bestaat uit 3 woningen heeft iedere woning een totale bruto vloer oppervlakte van 
maximaal ca. 225 m2 en een bruto buitenruimte van ca. 40 m2. De grond onder de bouwvlakken en een 
strook van 0,5 meter rondom de bouwvlakken wordt eigendom van de particuliere kopers van de nieuw te 
realiseren woningen.  

Het idee van de parkwoningen is dat de bewoners een privé buitenruimte hebben in de bebouwingsvrije zone. 
De erfafscheiding is bewust slechts 1 meter hoog zodat het park als “hun” tuin wordt beleefd. Een berging dient 
inpandig te worden opgelost. Bijgebouwen in de bebouwingsvrije zone of buiten het bouwvlak zijn uitgesloten. 
Voor de locatie geldt een beeldkwaliteitsplan waaraan welstand de te realiseren woningen zal toetsen. 

De grond - die na uitgifte van de kavels aan de particuliere kopers - overblijft, wordt na woonrijp maken 
geleverd aan de gemeente Bloemendaal. De voorwaarden en vereisten met betrekking tot de wijze en 
kwaliteit van het woonrijp maken, de levering van de grond aan de gemeente, etc. staan in de volgende 
paragraaf.  

2b. Bouw- en woonrijp maken  
Op de locatie staat op dit moment nog een voormalig dagcentrum. Dit dagcentrum is niet meer in gebruik, 
maar het gebouw is nog niet gesloopt. Onderdeel van het bouw- en woonrijp is de sloop van het volledige 
gebouw. De sloopkosten zijn voor rekening van de potentiële Koper. Tot de sloop behoort ook het gedeelte van 
het gebouw dat op de kavel staat, die in eigendom blijft van de Hartekamp Groep. Voor de sloopkosten van 
het “Hartekampdeel” wordt door de Hartekamp Groep geen vergoeding betaald aan de potentiële Koper. De 
Hartekamp Groep is bereid  - afhankelijk van de wens en uitwerking van de afspraken met de potentiële Koper 
- de grond met gebouw of de grond zonder gebouw te leveren.
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Het bouw- en woonrijp maken is voor rekening en risico van de potentiële Koper. Het bouw- en woonrijp maken 
geldt voor de grond die de potentiële Koper in eigendom verwerft. De potentiële Koper legt op de verworven grond 
alle onder- en bovengrondse infrastructuur aan. De infrastructuur en het park om de 15 parkwoningen wordt 
openbaar. De potentiële Koper draagt de grond die openbaar wordt na gereedkomen woonrijp over aan de 
gemeente Bloemendaal. 

De kwaliteit van de aanleg van de infrastructuur en de voorwaarden van overdracht van de grond aan de 
gemeente zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De onderdelen van de anterieure overeenkomst die 
nog niet zijn afgewikkeld, worden door de Hartekamp Groep middels een overeenkomst van contractoverneming 
overgedragen aan de potentiële Koper. De Hartekamp Groep informeert de gemeente dat de contractpositie 
wordt overgedragen aan de potentiële Koper. De potentiële Koper wordt verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
nakoming van deze contractpositie.  

De nog na te komen contractpositie conform de anterieure overeenkomst bestaat onder andere uit: 

 artikel 4 : financiële uitgangspunten voor de onderdelen in artikel 4 lid 2 sub ii;
 artikel 5 : programma en planuitwerking voor de onderdelen in artikel 5 lid 2 sub e, f en g;
 artikel 8 : grondtransactie;
 artikel 9 : goederenrechtelijke aspecten;
 artikel 10 : planschade en nadeelcompensatie voor zover dit betrekking heeft op de 15 parkwoningen;
 artikel 12 : verkeer en vervoer en route bouwverkeer;
 artikel 13 : nulmeting en eventueel herstelwerkzaamheden;
 artikel 14 : bouw- en woonrijp maken van Projectgebied;
 artikel 15 : oplevering openbare ruimte, inclusief beheer, onderhoud en garanties;
 artikel 16 : realisatie bouwplannen vastgoed;
 artikel 17 : communicatie.

Op grond van artikel 8 van de anterieure overeenkomst betaalt de gemeente bij overdracht van het openbaar 
gebied een koopsom. Deze koopsom komt toe aan de potentiële Koper. Voor de overneming van de 
contractpositie wordt een overeenkomst van contractoverneming gesloten. 
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Tenderprocedure 
De Tender 
De Tender bestaat uit twee delen, namelijk (1) de selectie van een aannemer voor de bouw van het 
woongebouw met zorgfunctie en (2a) een ontwikkelaar voor de aankoop van de grond, ontwikkeling van de 
15 parkwoningen en (2b) bouw- en woonrijp maken. De Hartekamp Groep combineert de onderdelen in één 
tender omdat het de voorkeur geniet dat voor alle onderdelen dezelfde partij wordt gecontracteerd.  

Dataroom 
Meer uitgebreide informatie met betrekking tot deze tender is opgenomen in de digitale dataroom. Na 
ondertekening van de toelatingsverklaring en de procedurebeschrijving wordt door Gopisingh Van Os 
Notarissen toegang tot deze digitale dataroom verstrekt. Beide documenten zijn op aanvraag bij de 
Hartekamp Groep verkrijgbaar. 

Biedingen 
Gegadigden wordt gevraagd op basis van het Informatie Memorandum  en de informatie in de dataroom een 
Bieding voor de twee delen van de tender uit te brengen. Alleen Gegadigden die op beide onderdelen 
inschrijven doen een geldige Bieding en worden in de beoordeling betrokken. De Bieding dient zonder 
voorwaarden te zijn. Wanneer de Bieding onder voorwaarden geschiedt, kan de Hartekamp Groep besluiten 
de Bieding niet in de beoordeling mee te nemen. 

In de Bieding op te nemen bedragen dienen te worden uitgedrukt in Euro’s (€) en exclusief belastingen. Het 
format wordt ter invulling in Word-format beschikbaar gesteld in de dataroom. De Bieding geschiedt door 
indiening van de Biedingsformulieren, zijnde twee formulieren, welke hier onder verder worden beschreven. 

Biedingsformulier REALISATIE WOONGEBOUW MET ZORGFUNCTIE De Raak Bennebroek 
Middels het invullen en ondertekenen van het biedingsformulier verklaart de Gegadigde akkoord te zijn om 
na ondertekening van een afstandsverklaring, onder voorbehoud van gunning in een bouwteam de stukken 
van woongebouw met zorgfunctie De Raak verder uit te werken naar TO (bestek) en op basis van dit door de 
Opdrachtgever goedgekeurde TO een begroting met een aanneemsom onder het plafondbudget van € 
6,635 miljoen excl. BTW (zegge: zes miljoen zeshonderd vijfendertig duizend Euro) te overleggen. 

Het biedingsformulier wordt vergezeld van de Kwalitatieve Stukken, die op basis van de gunningscriteria 
worden beoordeeld.  
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Deze Kwalitatieve Stukken zijn: 

 Planning
 Plan van aanpak
 Kerncompetenties (referenties)

De toelichting op de inhoud van de Kwalitatieve Stukken en de criteria van beoordeling zijn terug te vinden in 
het document gunningscriteria in de dataroom. Ook het biedingsformulier is opgenomen bij de documenten 
in de dataroom. 

Biedingsformulier AANKOOP GROND EN BOUW- EN WOONRIJP MAKEN De Raak Bennebroek 
Middels het invullen en ondertekenen van het biedingsformulier doet de Gegadigde een bod op de grond 
waarop volledig voor rekening en risico van de Gegadigde maximaal 15 woningen worden gerealiseerd. Met 
het uitbrengen van een grondbod stemt de Gegadigde onvoorwaardelijk in met de overname van de 
contractpositie uit de anterieure overeenkomst met de gemeente. Door het doen van dit grondbod 
aanvaardt de Gegadigde de verplichtingen uit de anterieure overeenkomst en bevestigt dat de opbrengst 
en kosten van de overgenomen contractpositie zijn verwerkt in het grondbod.  

Voor het grondbod geldt een richtprijs van € 2,400 miljoen (zegge: twee miljoen vierhonderd duizend Euro). 

De gunning van de aankoop van de grond hangt samen met de uitkomst van de bieding voor de realisatie  
woongebouw met zorgfunctie De Raak. In de paragraaf Voorbehoud wordt dit toegelicht. Een wijze van 
invulling die het beoordelingssysteem manipuleert is niet toegestaan, deze worden beschouwd als een niet 
reële opgaaf. Dit is ter beoordeling aan de Hartekamp Groep.  

Gestanddoeningstermijn 
De Gegadigden dienen hun Bieding na de sluitingsdatum van de indiening tot de datum van de definitieve 
gunning gestand te doen. De Opdrachtgever streeft er naar om in 60 dagen tot voorlopige gunning te 
komen. Na afloop van de bezwaartermijn van de selectieprocedure wordt definitief gegund. De Gegadigde 
die definitief gegund krijgt, dient de Bieding gestand te doen tot en met de dag van de ondertekening van de 
Koopovereenkomst, de Bouwteamovereenkomst, de Contractoverneming en de afstandsverklaring. 

Gunningscriteria 
Beoordeling van de biedingen geschiedt volgens de gunningscriteria, die zijn opgenomen bij de documenten 
in de dataroom. 
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Voorbehoud 
De Hartekamp Groep behoudt zich het recht van gunning voor. Samen met de potentiële Koper wordt in 
bouwteam gewerkt aan de uitwerking van VO+ naar een door de Opdrachtgever goedgekeurd TO voor het 
woongebouw met zorgfunctie. Nadat is vastgesteld dat de potentiële Koper het technisch ontwerp binnen het 
plafondbudget realiseert, kan de Hartekamp Groep overgaan tot verlening van de bouwopdracht middels het 
ondertekenen van de Aannemingsovereenkomst.  

De aankoop van de grond is onder de ontbindende voorwaarde dat de Hartekamp Groep overgaat tot 
verlening van de bouwopdracht en ondertekening van de Aannemingsovereenkomst. De aankoop van de 
grond door de potentiële Koper is onder voorbehoud van instemming door het College Sanering 
Zorginstellingen. Wanneer de Hartekamp Groep de bouwopdracht verleent en de instemming van het College 
Sanering Zorginstellingen onherroepelijk is geworden, vervallen de ontbindende voorwaarden en wordt 
overgegaan tot levering van de grond. De Hartekamp Groep deelt de potentiële Koper schriftelijk mee op welke 
datum de ontbindende voorwaarden zijn vervallen. Binnen 30 dagen nadat de ontbindende voorwaarden zijn 
vervallen, wordt de akte van levering gepasseerd.  

In de Aannemingsovereenkomst en de Koopovereenkomst is een anti-speculatiebeding opgenomen. 
Dit beding verbiedt de potentiële Koper om middellijk of onmiddellijk de rechten en verplichting uit de 
overeenkomsten over te dragen aan derden. 

Vertrouwelijk 
De informatie in dit Informatie Memorandum is met alle zorgvuldigheid samengesteld door de Hartekamp 
Groep. Het doel van het Informatie Memorandum is het informeren van Gegadigden. Het Informatie 
Memorandum is dan ook niet bestemd voor andere partijen dan geadresseerden. 

Disclaimer 
1. De vermelde informatie enkel ter informatie aan Gegadigden wordt verstrekt en geen prospectus of aanbod

behelst en geen verplichting meebrengt voor de Hartekamp Groep om verder te onderhandelen met 
Gegadigden. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend;

2. Alle vermelde omschrijvingen, afmetingen, beschrijvingen van de toestand, vergunningen die eventueel voor
de realisatie, gebruik en/of bewoning nodig zijn, en de overige informatie en specificaties zijn te goeder trouw
vermeld. Een potentiële Koper kan en mag echter niet op de juistheid en volledigheid van die informatie
vertrouwen en dient door eigen onderzoek zichzelf ervan te vergewissen dat die vermelde informatie juist en
volledig is;

3. Geen enkele persoon werkzaam bij of voor de Hartekamp Groep of andere bij deze tender betrokken partijen is
bevoegd om een garantie te geven die de  Hartekamp Groep op enige wijze zou binden met betrekking tot de
vermelde Opgave;
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4. De aangeboden informatie mag zonder toestemming van de Hartekamp Groep niet worden verveelvoudigd of
openbaar worden gemaakt door middel van (foto)kopie, e-mail of welke andere wijze dan ook. De vermelde
informatie is vertrouwelijk en dient ook als zodanig te worden behandeld;

5. Alle (rechts)handelingen tussen de Hartekamp Groep en een geïnteresseerde partij die betrekking hebben op de
Opgave dienen te allen tijde door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Hartekamp Groep dienen te worden
bekrachtigd;

6. De Hartekamp Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade indien blijkt dat de vermelde of op
andere wijze aangeboden informatie aangaande deze Opgave onjuist of onvolledig is.




