VERKOOPVOORWAARDEN SINT CATRIJNESTRAAT 12 ZAANDAM
betreffende de verkoop van vastgoed van Vastgoed PG B.V.

1.

DEFINITIES

1.1.

In deze Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
-

Dataroom: de digitale dataroom waarin (een gedeelte van) de Verkoopinformatie is opgenomen en waar uitsluitend Gegadigden toegang toe krijgen van de
Makelaar;

-

Gegadigde: (rechts)personen die (i) zich hebben gemeld bij de Makelaar en (ii)
(daarmee) deze Verkoopvoorwaarden hebben aanvaard;

-

Projectinformatie: de door de Makelaar opgemaakte informatieve brochure met
betrekking tot het Vastgoed;

-

Koop: de eventueel tot stand te komen overeenkomst van verkoop en koop met
betrekking tot het Vastgoed, onder toepassing verklaring van de Verkoopvoorwaarden;

-

Makelaar: Amgea Vastgoed Adviseurs B.V., kantoorhoudend te 2582 LR 's-Gravenhage, Prins Mauritslaan 6;

-

Notaris: (een waarnemer van) mr. M.A. Dekker, notaris te Rotterdam, verbonden aan Ligthelm en Dekker Notarissen te 3021 HB Rotterdam, Mathenesserlaan 235;

-

Vastgoed:
het perceel grond met daartoe behorende opstallen en verdere aan- en toebehoren, staande en gelegen te 1501 NN Zaandam, Sint Cathrijnestraat 12, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie I, nummer 7962, groot 1.101 m²,
zoals dit overigens nader is beschreven in de Verkoopinformatie;

-

Verkoopinformatie:
(i)

het geheel van informatie zoals samengesteld door/namens Verkoper
en/of de Makelaar (voor en namens Verkoper), dat al dan niet digitaal
aan de Gegadigde ter beschikking is gesteld, alsmede de informatie die
in aanvulling of correctie daarop is nagezonden en/of de informatie die
zich bevindt in de Dataroom en/of de informatie waarvan mededeling
wordt gedaan dat deze elders ter inzage lag, en;

(ii)

alle openbaar beschikbaar te verkrijgen informatie, waaronder - in ieder
geval echter niet uitsluitend begrepen – informatie uit de openbare registers voor registergoederen, handelsregister, (lokale) dag- en weekbladen
en internetpagina's van de relevante gemeente en overheidsinstanties
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(waaronder, in ieder geval echter niet uitsluitend begrepen: www.overheid.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en www.bodemloket.nl),
zulks louter teneinde Gegadigde in de gelegenheid te stellen (due diligence) onderzoek te (laten) doen;
-

Verkoopvoorwaarden: deze (procedure)beschrijving van de voorwaarden die
worden gehanteerd door Verkoper en worden aanvaard door Gegadigden om te
komen tot de eventuele Koop;

-

Vertegenwoordiger:
(i)

elk lid van een orgaan en elke medewerker van de Gegadigde, dan wel
(van) een medevennoot, moedervennootschap, dochtervennootschap,
groepsvennootschap, of op andere wijze aan de Gegadigde gerelateerde
(rechts)persoon, die op enigerlei wijze betrokken is bij de Verkoopvoorwaarden;

(ii)

elke door de Gegadigde in het kader van de Verkoopvoorwaarden voor
bepaalde diensten ingeschakelde derde (daaronder begrepen, voor zover
van toepassing, de leden van diens organen en de medewerkers), niet
reeds zijnde een (persoon of) vennootschap als bedoeld onder (i);

-

Vertrouwelijke Informatie:
alle kennis, gegevens en informatie - daaronder begrepen, doch niet beperkt tot
de Verkoopinformatie - die in verband met de aanvaarding door de Gegadigde
van de Verkoopvoorwaarden te eniger tijd schriftelijk, mondeling en/of door middel van tekeningen, computerprogramma's, cd-roms, internet of anderszins,
door of namens Verkoper aan de Gegadigde en/of een Vertegenwoordiger zijn
bekend gemaakt of door de Gegadigde en/of een Vertegenwoordiger zijn verkregen, alsmede alle daarvan afgeleide kennis, gegevens en informatie voor,
zover zulke kennis, gegevens en informatie ten tijde van zulk bekendmaken of
verkrijgen niet:

1.2.

(i)

reeds rechtmatig in bezit van de Gegadigde zijn;

(ii)

openbaar zijn; of

(iii)

van algemene bekendheid zijn.

Verkoper: Vastgoed PG B.V.

De definities kunnen zonder verlies van haar betekenis in het enkelvoud of in het
meervoud worden gebruikt.
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VERKOOPVOORWAARDEN
2.

ALGEMEEN

2.1.

Aan de Verkoopvoorwaarden kunnen in beginsel alleen Gegadigden deelnemen.

2.2.

Gegadigden worden uitgenodigd schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) een
bieding uit te brengen, teneinde Verkoper te laten overwegen om tot een Koop te komen.

2.3.

Algemene beginselen van aanbestedingsrecht en eventueel daaruit voortvloeiende
beginselen van redelijkheid en billijkheid zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de
Verkoopvoorwaarden.

2.4.

Verkoper wordt in de Verkoopvoorwaarden commercieel begeleid door de Makelaar
en juridisch begeleid door de Notaris en laatstgenoemde treedt in het kader van de
Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en uitsluitend op als partijadviseur van Verkoper.

3.

(VOORWAARDEN) BIEDING

3.1.

Ten aanzien van de Koop zal uitdrukkelijk van de kant van Verkoper het navolgende
voorbehoud gelden: Goedkeuring Raad van Bestuur (RvB). Het voorbehoud – zijnde
totstandkomingsvoorbehoud – zal komen te vervallen ter gelegenheid van het aangaan van de koopovereenkomst.

3.2.

Een door de Gegadigde schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) uit te brengen
bieding dient – uitsluitend - te worden verzonden aan de Notaris.

3.3.

Gegadigden aanvaarden dat zij (jegens Verkoper, de Makelaar, Ligthelm en Dekker
Notarissen en/of de Notaris) geen recht hebben op enige informatie omtrent de ontvangen biedingen.

3.4.

Het al dan niet accepteren van een bieding (ongeacht of dat aan de eisen van de
Verkoopvoorwaarden voldoet), is geheel een exclusieve aangelegenheid van Verkoper.

3.5.

Verkoper heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, de voorgenomen verkoop
en/of de Verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) op te houden, (gedeeltelijk) op te schorten, (gedeeltelijk) te staken, (gedeeltelijk) te wijzigen, het Vastgoed niet te gunnen
en/of te gunnen aan een ander dan een Gegadigde.

versie d.d. 22-09-2021

Paraaf

-3-

4.

VOORWAARDEN BIEDING

4.1

De bieding van een Gegadigde dient schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) - en
met inachtneming van het onder 0 bedoelde - te geschieden en de bieding dient, onder
meer, aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a.

de bieding dient uitsluitend gericht te zijn op de koop van het Vastgoed (als een
zogenaamde "stenentransactie"), in de hierna breder omschreven "as is, where
is"-staat;

b.

de bieding dient in gehele euro’s te worden vermeld. Een bieding dat niet is uitgebracht door het noemen van een concreet bedrag in gehele euro’s - maar bijvoorbeeld door middel van een formulering als: "(…) euro hoger dan de hoogste
bieding (…)" -, kan Verkoper als niet-geldig beschouwen. Mocht een gedeelte
van een euro vermeld zijn, dan wordt dit voor een gehele euro gerekend, zulks
naar boven afgerond;

c.

de bieding is "kosten koper" hetgeen onder meer betekent dat de hierna en de
in de koopakte bedoelde (notariële) kosten, verschotten, rechten, (ov erdrachts)belasting en de te verrekenen zakelijke lasten uitdrukkelijk geen deel uit
maken van de bieding; zulks is daarboven door de Gegadigde verschuldigd;

d.

de bieding dient te vermelden of, en zo ja op welke wijze de Gegadigde de
Koop van het Vastgoed voornemens is (extern) te financieren;

e.

de bieding dient de (volledige) na(a)m(en) van de Gegadigde, haar rechtsvorm,
haar inschrijvingsgegevens bij het handelsregister, en de gegevens van de contactpersoon te bevatten;

f.

de bieding dient eventuele voorbehouden en/of nadere voorwaarden van de Gegadigde duidelijk te omschrijven;

g.

de bieding dient rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd te zijn ondertekend
namens de Gegadigde.

4.2.

Indien tot een verkoop en levering van het Vastgoed wordt gekomen, is het uitgangspunt dat:
a.

de kosten van de Notaris wegens de Koop, levering en overdracht van het Vastgoed, alsmede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van de koper. Deze kosten worden vermeerderd met de in verband met de
Koop, levering en overdracht van het Vastgoed door de Notaris te maken/gemaakte verschotten, zoals de onderzoeks- en inschrijvingskosten van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers, alsmede de onderzoekskosten van
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de overige (openbare) registers en het Verificatie Informatie Systeem (VIS), en
de over die kosten eventueel verschuldigde omzetbelasting alsmede eventuele
vertalingskosten. Ieder van partijen draagt overigens de kosten van haar eigen
adviseur(s);
b.

de gehele koopprijs en de bijkomende kosten, conform de koopakte en de nota
van afrekening van de Notaris, uiterlijk op de datum van levering worden voldaan door tijdige creditering van de kwaliteitsrekening van de Notaris;

c.

Verkoper in de koopakte, behoudens de garantie van Verkoper tot bevoegdheid
tot levering van het Vastgoed, géén garanties en/of (vrijwarings)verklaringen ten
aanzien van het Vastgoed zal verstrekken;

d.

de koper het Vastgoed op de datum van levering aanvaardt in een absolute "as
is, where is"-staat en derhalve in de bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, technische en feitelijke staat en zonder ter zake enige aanspraak op Verkoper te hebben. Mede daardoor zijn de artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:23 en
6:228 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de Koop, levering en overdacht van het Vastgoed. Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van, al dan
niet verborgen, gebreken, en/of al dan niet door bestemming of verjaring ontstane erfdienstbaarheden en/of overige bijzondere lasten en/of beperkingen.

5.

VERKOOPINFORMATIE

5.1.

De Verkoopinformatie betreft geheel vrijblijvende informatie, die is verstrekt teneinde
de Gegadigde(n) zelf in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te doen naar het
Vastgoed.

5.2.

5.3.

Tot de Verkoopinformatie behoren onder meer:
a.

de Verkoopvoorwaarden

b.

de informatie zoals opgenomen (zal worden) in de digitale Dataroom;

Door de Makelaar zal de Verkoopinformatie via de Dataroom aan de Gegadigde ter
beschikking worden gesteld. Gedurende de Verkoopvoorwaarden is de Dataroom leidend. Het is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van een Gegadigde om de Dataroom te controleren op eventuele aanvullingen en wijzigingen die in de informatie in
de Dataroom zijn toegevoegd of aangebracht. De Gegadigde dient zelf kennis te nemen van informatie uit openbare bronnen. Op het moment van het sluiten van een
Koop zal de Verkoopinformatie - al dan niet opgenomen in de Dataroom - voorzover
mogelijk worden gefixeerd en op daartoe bestemde gegevensdrager worden vastgelegd.
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5.4.

De akten en stukken opgenomen in de Verkoopinformatie zijn gebaseerd op de gegevens die op de datum van die overzichten redelijkerwijze ter beschikking zijn gesteld van de zijde van Verkoper. Verkoper zal echter haar beheeractiviteiten en al
hetgeen in dat verband noodzakelijk is, op de door haar gebruikelijke wijze, naar eigen inzicht voortzetten en zal deze activiteiten voortzetten tot het moment van levering van het Vastgoed. Het is mitsdien mogelijk dat er mutaties zijn casu quo zullen
plaatsvinden met betrekking tot het Vastgoed. Verkoper is volledig vrij tot het verrichten van de hiervoor bedoelde (rechts)handelingen en heeft dienaangaande geen enkele verantwoording jegens een Gegadigde. De Gegadigde kan geen rechten ontlenen of aanspraken claimen jegens Verkoper ter zake de hiervoor bedoelde
(rechts)handelingen en mutaties. Verkoper zal de Gegadigde(n) na kennisname van
mutaties als hiervoor bedoeld zo spoedig mogelijk informeren over de desbetreffende mutaties.

6.

DISCLAIMER / GEHEIMHOUDINGS- EN INTEGRITEITSVERKLARING

6.1.

De uitnodiging tot het voeren van oriënterende gesprekken, de aanvaarding van de
Verkoopvoorwaarden en ook de uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding, impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de kant van Verkoper. Verkoper behoudt
zich alle rechten voor. Aan (een uitnodiging tot) het voeren van oriënterende gesprekken, aanvaarding van de Verkoopvoorwaarden en/of de uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding kan de Gegadigde geen enkel recht ontlenen, ook niet een
recht op het voeren/voortzetten van enig overleg of enige onderhandeling met Verkoper. Zulks impliceert ook niet dat Verkoper van de Gegadigde een zodanig beeld
heeft dat hij zonder meer als (een potentiële) koper wordt geaccepteerd. Verkoper is
derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen en zonder enige gehoudenheid tot
schadevergoeding:

a.

de Verkoopvoorwaarden (en de daarop van toepassing zijnde documentatie) te
wijzigen of te beëindigen;

b.

al dan niet gelijktijdig in onderhandeling te treden met één of meer gegadigden
of derden, zonder dat de Gegadigde daaraan enig recht kan ontlenen;

c.

zolang niet sprake is van een namens Verkoper ondertekende (koop)akte, onderhandelingen en/of gesprekken op enig moment te beëindigen, ongeacht in
welk stadium die zich bevinden (bijvoorbeeld omdat aan de zijde van Verkoper
een eventueel benodigde hogere interne goedkeuring niet is/wordt verkregen);

d.

niet op een voorstel in te gaan;
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e.

een voorstel niet te accepteren, ongeacht of het voorstel de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt; en

f.
6.2.

te verkopen aan een ander dan degene met de hoogst voorgestelde koopprijs.

Geen enkele medewerker van Verkoper en geen van de door Verkoper ingeschakelde
derden - waaronder in ieder geval begrepen (medewerkers en personen verbonden
aan) de Makelaar, de Notaris en Ligthelm en Dekker Notarissen - is bevoegd of gemachtigd om de Gegadigde met betrekking tot (het gebruik van) het Vastgoed (garantie-)verklaringen te verstrekken.

6.3.

De Gegadigde kan zich nimmer jegens Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden - waaronder in ieder geval begrepen (medewerkers en personen verbonden aan)
de Makelaar, de Notaris en Ligthelm en Dekker Notarissen - beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de
gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de
Verkoopinformatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek
in de ruimste zin van het woord te verrichten.

6.4.

De Gegadigde verbindt zich:
a.

geen mededeling te doen aan noch enig overleg te voeren met een derde, niet
zijnde een Vertegenwoordiger, omtrent de Verkoopinformatie en Verkoopvoorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt (waaronder derhalve in ieder
geval ook de inhoud van gesprekken/onderhandelingen, voorstellen, correspondentie, e-mails);

b.

Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te behandelen, zorgvuldig te (doen) bewaren en ervoor te zorgen dat een derde niet in strijd met d eze verklaring van
zulke Vertrouwelijke Informatie kennis krijgt/kan krijgen;

c.

Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is
in het kader van de Verkoopvoorwaarden;

d.

Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te vermenigvuldigen voor zover dat noodzakelijk is met het oog op het hiervoor onder c. bedoelde gebruik; en

e.

ook geen mededeling te doen over de Verkoopvoorwaarden aan huurders/gebruikers van een in de Verkoopvoorwaarden betrokken object en die huurders/gebruikers op geen enkele wijze te benaderen.

6.5.

De Gegadigde is gerechtigd Vertrouwelijke Informatie zonder toestemming van Verkoper aan een Vertegenwoordiger openbaar te maken, uitsluitend voor zover dat
noodzakelijk is met het oog op het onder 6.4 onder c. bedoelde gebruik en mits de
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betreffende Vertegenwoordiger zich eveneens tot het onder 6 bedoelde heeft verplicht.
6.6.

In geval van schending door de Gegadigde of diens Vertegenwoordiger van het in de
Verkoopvoorwaarden, heeft Verkoper het recht om - op elk door Verkoper gewenst
moment, zonder voorafgaande mededeling - de Gegadigde uit te sluiten van het verkoopproces, onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen.

6.7.

Het vorenstaande geldt ook in het kader van de door de Gegadigde in acht te nemen
bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

6.8.

De Gegadigde verklaart in relatie tot zijn integriteit het volgende:
a.

de informatie die door de Gegadigde is en zal worden verschaft, is correct en
actueel en er zijn ten opzichte van verschafte informatie geen materiële wijzigingen ten aanzien van de vennootschap/rechtspersoon, de aandeelhouder(s), certificaathouders, bestuurders en commissarissen en/of andere betrokkenen, in
het bijzonder wat betreft de uiteindelijke gerechtigde (alles voorzover van toepassing);

b.

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

c.

de Gegadigde, een moedervennootschap, een dochtervennootschap of een
groepsvennootschap als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek van de Gegadigde, alsmede hun aandeelhouders, bestuurders en commissarissen zijn
niet bij een rechterlijke uitspraak veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de betreffende ondernemingen/personen raakt en zijn in ieder geval
niet bij een rechterlijke uitspraak veroordeeld voor:
(i)

deelneming aan een criminele organisatie;

(ii)

omkoping;

(iii) fraude; en/of
(iv) witwassen van gelden.
6.9.

De Gegadigde, een moedervennootschap, dochtervennootschap of een groepsvennootschap van de Gegadigde als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, alsmede hun aandeelhouders, bestuurders en commissarissen zijn ook thans niet betrokken bij een procedure en er loopt - voor zover bekend - thans ook geen
onderzoek in verband met delicten zoals hiervoor bedoeld.
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6.10.

De Gegadigde zal een eventuele transactie ten aanzien van het Vastgoed uitsluitend
financieren met rechtmatig verkregen vermogen.

6.11.

In geval van een voorgenomen verkoop en levering door Verkoper aan de Gegadigde, zal de Gegadigde haar medewerking verlenen aan een integriteitsonderz oek
(customer due diligence) van de (rechts)persoon van de Gegadigde, en daartoe alle
noodzakelijke documenten overleggen aan Verkoper.

6.12.

De Makelaar, de Notaris en Ligthelm en Dekker Notarissen hebben het recht tijdig
nadere informatie van een Gegadigde te ontvangen, zoals:
a.

een kopie van de geldende statuten, het aandeelhoudersregister en/of een uittreksel uit het handelsregister;

b.

alle overige documenten die nodig zijn om de bevoegdheid van de ondertekenaar van enig document ter zake de (ver)koop en levering van het Vastgoed
te verifiëren;

c.

nadere informatie omtrent zeggenschap, de uiteindelijke gerechtigde en/of personen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed (UBO
en/of pseudo-UBO en PEP);

d.

een opgave van de wijze waarop de Gegadigde de koopprijs voornemens is te
financieren;

e.

jaarrekeningen en/of jaarverslagen van de Gegadigde, een moedervennootschap, dochtervennootschap of een groepsvennootschap van de Gegadigde als
bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;

f.

inzicht in de (groeps)structuur;

g.

inzicht in de financiële positie van de Gegadigde, een moedervennootschap,
dochtervennootschap of een groepsvennootschap van de Gegadigde als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; en

h.

al hetgeen verder in dit kader van belang zal worden geacht,

mede gelet op de door de Makelaar, de Notaris en Ligthelm en Dekker Notarissen na
te leven wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
7.

OVERIGE

7.1.

De Verkoopinformatie die een Gegadigde ontvangt leidt op geen enkele wijze tot een
belofte om het Vastgoed te gunnen of te verkopen dan wel op enigerlei andere wijze
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tot een Koop te komen, noch vormt de Verkoopinformatie de basis voor enige contractuele of precontractuele verplichting ter zake van de koop of verkoop van het
Vastgoed dan wel enigerlei andere wijze of vorm van een Koop. Een dergelijke verplichting bestaat slechts indien deze is opgenomen in een definitieve schriftelijk ondertekende koopovereenkomst.
7.2.

Verkoper is volledig vrij in haar keuze of, wanneer en hoe wordt gekomen tot een
Koop en in welke vorm deze plaats heeft. Verkoper heeft mitsdien geen enkele verplichting om medewerking te verlenen aan een verkoop van het Vastgoed. Verkoper
is geheel vrij in de keuze of, wanneer, hoe en met welke door Verkoper uitgenodigde
Gegadigde(n) de Verkoopvoorwaarden wordt voortgezet.

7.3.

Uit een bieding door een Gegadigde vloeit voor een Gegadigde geen enkele (precontractuele) aanspraak voort ten opzichte van Verkoper, ook niet een aanspraak op
deelname aan een eventueel vervolg van de Verkoopvoorwaarden.

7.4.

Verkoper heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen nader door
haar geselecteerde partijen als Gegadigde(n) aan de Verkoopvoorwaarden toe te
voegen, tenzij met een partij nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt strekkende
tot exclusief overleg gedurende een bepaalde termijn.

7.5.

Van aanvaarding van een bieding door Verkoper is pas sprake indien door Verkoper
een onvoorwaardelijke overeenkomst met betrekking tot de Koop is ondertekend.
Verkoper ondertekent in principe eerst nadat alle eventueel vereiste externe en/of interne goedkeuringen – waaronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend, begrepen de
voor de Koop vereiste instemming van de aandeelhouders van Verkoper – zijn verkregen, dan wel ter zake (een) voorbehoud(en) in de overeenkomst is (zijn) gemaakt.
Zolang een overeenkomst als vorenbedoeld niet door of namens Verkoper ondertekend is, bestaat voor Verkoper geen enkele binding, ook niet precontractueel.

7.6.

Verkoper behoudt zich ook overigens alle rechten voor, een en ander als nader verwoord in de van toepassing zijnde disclaimer / geheimhoudings- en integriteitsverklaring.

7.7.

Op de Verkoopvoorwaarden en daarmee het gehele verkoopproces, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

7.8.

Geschillen die in verband met het proces ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechter in het arrondissement 's-Gravenhage.
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ALDUS ONDERTEKEND

Naam _______________________________

Bedrijf_______________________________

Functie______________________________

Datum_______________________________

Plaats_______________________________
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