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DEZE OVEREENKOMST VAN OVERDRACHT is aangegaan op @ 

TUSSEN: 

(1) Amsterdam Zuidas CVR, een commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid 
opgericht naar het recht van Nederland, gevestigd te Amsterdam, Nederland, [ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer @], ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●] (de "AZ") en 

(2) Gemeente Amsterdam, zetelend te Amsterdam, ten deze ingevolge artikel 171 van de 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Burgemeester mr. dr. M.J. Cohen, 
handelend ter uitvoering van het Besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam d.d. [●] en 
opvolgende besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders van 
Amsterdam d.d. [●] (de "Gemeente") 

De partijen bij deze Overeenkomst hierna gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk een "Partij " 
te noemen. 

OVERWEGINGEN : 

(1) Het exploitatiegebied gelegen aan de Zuidas in Amsterdam (de "Zuidas") is een 
Nederlandse toplocatie met internationale potentie voor zakelijke dienstverlening, waarbij 
kantoorfunctie gecombineerd wordt met woningbouw, voorzieningen en 
hoofdinfrastructuur. 

(2) Met het Zuidas Project zoals omschreven in Bijlage [●] bij deze Overeenkomst (het 
"Project") is de Gemeente begonnen met de integrale ontwikkeling van de Zuidas.  

(3) In overleg met de Staat, heeft de Gemeente besloten om het Project verder te ontwikkelen 
in een samenwerking met een aantal private partijen. Om participatie van deze private 
partijen mogelijk te maken is op @ AZ opgericht.   

(4) In de Samenwerkingsovereenkomst Zuidas (de “SOK”) zijn de Gemeente en AZ onder 
meer overeengekomen dat (woorden met een hoofdletter hebben de betekenis zoals in de 
SOK gedefinieerd):  

- AZ voor eigen rekening en risico de Gebiedsontwikkeling (verder) zal uitvoeren 
(artikel 3 van de SOK); 

- [AZ gerechtigd is tot betaling door de Gemeente van financiële bijdragen (artikel 
24 van de SOK)]; 

- AZ gerechtigd is tot afdracht door de Gemeente van de Grondwaarde van de nog 
uit te geven Kavels (artikel 22.6 van de SOK); en  

- de Gemeente aan AZ zal overdragen (i) de door de Gemeente in het kader van het 
Project aangegane rechten en verplichtingen ten opzichte van derden alsmede (ii) 
de verplichtingen terzake van de uitvoering van de Project- en 
Uitvoeringsbesluiten en overige besluiten met betrekking tot het Project (artikel 
23 van de SOK); 

(5) Gelet op bovenstaande overdracht [van het Project] aan AZ is in opdracht van het 
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Projectbureau Zuidas aan de hand van door de Gemeente ter beschikking gestelde 
informatie een due diligence onderzoek uitgevoerd naar de activa en passiva behorende bij 
het Project. 

(6) Middels deze overeenkomst (de "Overeenkomst") wenst de Gemeente alle activa en 
passiva, rechten en verplichtingen behorende bij het Project over te dragen aan AZ en AZ 
wenst deze te aanvaarden. 

PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  

1. UITLEG 

1.1. In deze Overeenkomst worden de definities in Bijlage 1 (Definities) gebruikt. 

1.2. In deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld: 

1.2.1. verwijst het mannelijk geslacht tevens naar het vrouwelijk en onzijdig geslacht en 
vice versa; 

1.2.2. is een verwijzing naar een persoon tevens een verwijzing naar een natuurlijk 
persoon, vennootschap, vereniging, maatschap of samenwerkingsverband; 

1.2.3. zijn verwijzingen naar de "kennis" van de Gemeente of "naar beste weten van de 
Gemeente", of soortgelijke uitdrukkingen, verwijzingen naar de kennis van (i) de 
Gemeente, (ii) elke werknemer of adviseur van de Gemeente die betrokken is bij 
de onderhavige overdracht van het Project voorzover van die personen te 
redelijkerwijs te vergen is, waarbij telkens behoorlijk en zorgvuldig onderzoek 
van de betrokken materie en alle beschikbare documentatie wordt verondersteld; 

1.2.4. worden verwijzingen naar "mede begrepen", "waaronder" en "met inbegrip van" 
beschouwd als verwijzingen naar "met inbegrip van, maar niet beperkt tot"; 

1.2.5. tenzij de context anders dicteert, hebben woorden die in het enkelvoud zijn 
geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm; 

1.2.6. dienen de titels slechts ter identificatie en zijn niet van invloed op de uitleg van 
deze Overeenkomst. 

2. DE ACTIVA EN PASSIVA 

2.1. De Gemeente brengt hierbij in gelijk AZ hierbij aanvaardt onder de voorwaarden van deze 
Overeenkomst de navolgende activa (de "Activa")  en passiva (de "Passiva"): 

2.1.1. de vorderingen zoals gespecificeerd in Bijlage @, inclusief de daarbij behorende 
zekerheden gespecificeerd in Bijlage @[, en zoals opgenomen in de Balans] (de 
"Vorderingen"); 

2.1.2. de ten aanzien van het Project aan de Gemeente verstrekte vergunningen, 
vrijstellingen, erkenningen en certificeringen waaronder die gespecificeerd in 
Bijlage @ (de "Vergunningen"); 

2.1.3. de intellectuele eigendomsrechten en overige immateriële activa behorende bij 
het Project zoals gespecificeerd in Bijlage @ (de "Immateriële Activa"); 
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2.1.4. de voorraden en onderhanden werken van de Gemeente ten aanzien van het 
Project zoals tussen Partijen genoegzaam bekend[, en zoals opgenomen in de 
Balans] (de "Voorraden"); 

2.1.5. de materiële vaste activa en de inventaris behorende bij het Project [zich 
bevindende bij de Gemeente of in gebruik zijnde bij werknemers van de 
Gemeente] zoals gespecificeerd in Bijlage @ (de "Overige Materiële Activa"); 

2.1.6. de liquide middelen, het kassaldo en de tegoeden op de bankrekeningen 
behorende bij het Project per [datum] (anders dan de geldelijke overdracht zoals 
omschreven in artikel 27 van de SOK) zoals gespecificeerd in Bijlage @[, en 
zoals opgenomen in de Balans] (de "Liquide Middelen"); 

2.1.7. voorzover toegestaan, de boeken, administratie, bankbescheiden, relatiebestanden 
en overige documenten, gegevens en gegevensdragers behorende bij het Project 
(de "Administratie "); 

2.1.8. [alle activa en passiva die de Gemeente ten aanzien van het Project in het kader 
van haar normale bedrijfsuitoefening heeft verworven in de periode tussen 
[datum afronden due diligence onderzoek / opstellen Bijlagen] en de 
Ondertekeningsdatum, met uitzondering van die activa en passiva die de 
Gemeente in het kader van de normale bedrijfsuitoefening heeft vervreemd, 
verbruikt, verwerkt of voldaan;] 

2.1.9. alle overige in eigendom van de Gemeente zijnde activa en passiva behorende bij 
het Project; 

2.2. Door de Gemeente zullen geen (beperkte en/of zakelijke) eigendomsrechten worden 
overgedragen van enig onroerend goed. Het voorgaande laat onverlet dat AZ gerechtigd is 
tot betaling door de Gemeente van de bijdragen als bedoeld in artikel [24] van de SOK 
alsmede tot afdracht van de Grondwaarde van nog uit te geven Kavels als bedoeld in artikel 
[22.6] van de SOK. 

3. OVERDRACHT VAN DE ACTIVA EN PASSIVA  

3.1. De overdracht van de Activa en Passiva (de "Overdracht") vindt plaats op de 
Ondertekeningsdatum op de navolgende wijze: 

3.1.1. Voor wat betreft de Vorderingen: door overdracht door de Gemeente aan AZ, en 
aanvaarding door AZ (beide door ondertekening van deze Overeenkomst), van 
het geheel aan rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Vorderingen en door 
schriftelijke mededelingen aan de schuldenaren en wijzigingen van de 
tenaamstelling van de bijbehorende zekerheden als pandrecht en hypotheek en 
voor zover het overeenkomsten betreft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5; 

3.1.2. Voor wat betreft de Vergunningen: door ondertekening van deze Overeenkomst, 
door overdracht van het Project en het doen van de relevante meldingen aan het 
bevoegd gezag, en, voor zover ondertekening van deze Overeenkomst en 
overdracht van het Project niet volstaat voor de overdracht van een Vergunning, 
door datgene te doen dat voor overdracht aan of tenaamstelling op naam van AZ 
nodig is; 

3.1.3. Wat betreft de Immateriële Activa: door overdracht door de Gemeente aan AZ, en 

Opmerking [SRP1]: Voorstel 
is om het risico van 
activa/passiva over te laten 
gaan op de datum van de 
Balans zodat deze teven kan 
dienen als de openingsbalans 
van AZ. Dit heeft tot gevolg dat 
daarover een bepaling 
opgenomen moet worden. 
Garanties worden dan 
afgegeven op Balans datum en 
Ondertekeningsdatum. 
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aanvaarding door AZ (beide door ondertekening van deze Overeenkomst) en, 
voor zover de Immateriële Activa zijn ingeschreven in enig register, door de 
desbetreffende Immateriële Activa in de desbetreffende registers op naam van AZ 
te (doen) stellen; 

3.1.4. Wat betreft de Voorraden en Overige Materiële Activa: door bezitsverschaffing, 
AZ toegang te verschaffen tot de ruimtes waarin deze zich bevinden, 
overhandiging van sleutels en overhandiging van eigendomsbewijzen. Voor zover 
de desbetreffende Activa worden gehouden door derden worden zij overgedragen 
door de instructie aan deze derden de desbetreffende Activa vanaf de 
Ondertekeningsdatum voor AZ te houden; 

3.1.5. Voor wat betreft de Liquide Middelen: door overdracht door de Gemeente aan 
AZ, en aanvaarding door AZ (beide door ondertekening van deze Overeenkomst), 
voor zoverre het banksaldi betreft door overboeking daarvan op de rekening(en) 
van de Gemeente; 

3.1.6. Wat betreft de Administratie: door overdracht van de (elektronische en fysieke) 
Administratie door de Gemeente aan AZ. De Gemeente zal hiertoe de 
Administratie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken na de 
Ondertekeningsdatum separeren van haar eigen administratie. In de periode 
tussen de Ondertekeningsdatum en overhandiging van de Administratie aan AZ 
zal de Gemeente de Administratie op de gebruikelijke wijze blijven voeren 
zonder dat daarvoor kosten aan AZ in rekening zullen worden gebracht. 
Voorzover het de Gemeente niet is toegestaan de Administratie over te dragen zal 
zij AZ een kopie verschaffen of zal zij AZ op haar eerste verzoek daartoe toegang 
verlenen.  

3.1.7. Wat betreft de Activa en Passiva voorzover niet genoemd in 3.1 hierboven: door 
overdracht door de Gemeente en aanvaarding door AZ (beide door ondertekening 
van deze Overeenkomst). De Activa, voor zover niet gehouden door derden, 
worden overgedragen door (i) AZ toegang te verschaffen tot de ruimtes waarin 
deze zich bevinden, (ii) door overhandiging van sleutels, (iii) door overhandiging 
van eigendomsbewijzen, en (iv) wat betreft vergunningen en certificaten door 
schriftelijke mededeling aan de betreffende instanties. Voor zover Activa worden 
gehouden door derden worden zij overgedragen door mededeling aan deze derde. 
Alle mededelingen worden gedaan door Partijen gezamenlijk en binnen een week 
na de Ondertekeningsdatum. 

4. SCHULD- EN CONTRACTSOVERNAME 

4.1. Naast de Activa en Passiva brengt de Gemeente hierbij tevens in, gelijk AZ hierbij 
aanvaardt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst: 

4.1.1. alle overeenkomsten behorende bij het Project zoals nader gespecificeerd in 
Bijlage @ (de "Overeenkomsten"); en  

4.1.2. alle schulden behorende tot het Project waaronder mede begrepen alle schulden 
voortvloeiende uit onrechtmatige daad en claims van derden zoals nader 
gespecificeerd in Bijlage @[, zoals ook staan vermeld op de Openingsbalans] (de 
"Schulden"). 

4.2. Overdracht van de Overeenkomsten vindt plaats door overdracht door de Gemeente aan 

Opmerking [S2]: Tijdens 
due diligence te onderzoeken of 
er schulden zijn (anders dan 
voortvloeien uit 
overeenkomsten) die moeten 
worden overgedragen.  De 
bedoeling is om (ook) alle 
passiva met betrekking tot het 
Project over te dragen. De 
Balans zal hierbij als richtlijn 
dienen.  
Overdracht (of tenaamstelling) 
van juridische procedures 
dienen afzonderlijk geregeld te 
worden.  
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AZ, en aanvaarding door AZ (beide door ondertekening van deze Overeenkomst), van het 
geheel aan rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Overeenkomsten. Voor zover de 
wederpartijen reeds op voorhand met deze overdracht hebben ingestemd zullen Partijen 
gezamenlijk, zo spoedig mogelijk na de Ondertekeningsdatum, de betreffende 
wederpartijen een schriftelijke kennisgeving van de overdracht doen toekomen. Voor zover 
de wederpartijen nog niet met de overdracht hebben ingestemd zullen Partijen, zo spoedig 
mogelijk na de Ondertekeningsdatum, de betreffende wederpartijen schriftelijk op de 
hoogte stellen van de overdracht en al het mogelijke doen om alsnog hun medewerking te 
verkrijgen. Concept brieven aan de wederpartijen met het verzoek om medewerking of met 
kennisgeving van de overdracht zijn aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage @.  

4.3. Overdracht van de Schulden vindt plaats door overdracht door de Gemeente aan AZ, en 
aanvaarding door AZ (beide door ondertekening van deze Overeenkomst), van het geheel 
aan rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Schulden. Voor zover de wederpartijen reeds 
op voorhand met deze overdracht hebben ingestemd zullen Partijen gezamenlijk, zo 
spoedig mogelijk na de Ondertekeningsdatum, de betreffende wederpartijen een 
schriftelijke kennisgeving van de overdracht doen toekomen. Voor zover de wederpartijen 
nog niet met de overdracht hebben ingestemd zullen Partijen, zo spoedig mogelijk na de 
Ondertekeningsdatum, de betreffende wederpartijen schriftelijk op de hoogte stellen van de 
overdracht en al het mogelijke doen om alsnog hun toestemming te verkrijgen. Concept 
brieven aan de wederpartijen met het verzoek om toestemming voor de overdracht zijn aan 
deze Overeenkomst gehecht als Bijlage @.  

4.4. Vanaf de Ondertekeningsdatum tot het moment waarop de overdracht van de 
Overeenkomsten en Schulden ingevolge artikel 4.2 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, 
zal AZ de rechten uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en Schuld(en) 
uitoefenen en de verplichtingen van de Gemeente uit hoofde daarvan in naam van de 
Gemeente, maar voor rekening van AZ nakomen, alsof de overdracht conform dit artikel 
wel al heeft plaatsgevonden. Partijen zullen zich ervoor inspannen om overdracht van de 
Overeenkomsten en Schulden zo snel als redelijkerwijs mogelijk na de 
Ondertekeningsdatum te doen plaatsvinden. 

4.5. Indien en voor zover contractsoverneming van één of meer van de Overeenkomsten of 
schuldoverneming van één of meer van de Schulden conform dit artikel binnen twee 
maanden na de Ondertekeningsdatum nog niet heeft plaatsgevonden (wegens het uitblijven 
van medewerking van de wederpartij bij die Overeenkomsten, of het uitblijven van 
toestemming van de wederpartij bij de Schulden of om enige andere reden) zullen Partijen 
alsdan in overleg treden teneinde te bezien of en hoe een zodanige overdracht alsnog kan 
worden bewerkstelligd.  

5. HANDELINGEN OP DE ONDERTEKENINGSDATUM 

5.1. Op de Ondertekeningsdatum zullen in aanvulling op het bepaalde in artikel 3.1, de 
handelingen worden verricht en de overeenkomsten worden getekend in de volgorde zoals 
uiteengezet in de closing agenda welke als Bijlage [●] aan deze Overeenkomst is gehecht. 

5.2. De Gemeente zal al datgene doen wat naar redelijk oordeel van AZ nodig is in verband met 
de overdracht en de overdracht van de Activa, Passiva, de Overeenkomsten en de Schulden 
aan AZ. De Gemeente zal alle stukken tekenen die AZ haar in dat verband redelijkerwijs 
zal verzoeken te tekenen.  

5.3. Indien een Activum of Passivum niet op de Ondertekeningsdatum overgedragen wordt of 
kan worden, zal AZ de rechten uit hoofde van het betreffende Activum of Passivum (voor 
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zover rechtens mogelijk) uitoefenen en de verplichtingen van de Gemeente uit hoofde 
daarvan in naam van de Gemeente, maar voor rekening van AZ nakomen, alsof de 
overdracht wel heeft plaatsgevonden. Partijen treden alsdan tevens in overleg teneinde te 
bezien of en hoe een zodanige overdracht alsnog kan worden bewerkstelligd.  

5.4. Partijen verklaren met de in deze Overeenkomst opgenomen overdracht van Activa, 
Passiva, Overeenkomsten en Schulden (de "Overdracht"), de integrale overdracht en 
overdracht te willen bewerkstelligen van de activa, passiva, overeenkomsten en schulden 
behorende bij het Project. Partijen komen hierbij overeen dat als mocht blijken dat 
bepaalde activa, passiva, overeenkomsten of schulden die normalerwijze bij het Project 
behoren, niet op de bijlagen bij deze Overeenkomst [of de Openingsbalans] zijn vermeld, 
niet juist of niet volledig zijn vermeld, er inconsistenties bestaan tussen de bijlagen 
onderling of anderszins bepaalde Activa, Passiva, Overeenkomsten en/of Schulden niet of 
niet juist zijn overgedragen aan AZ, beide Partijen om de overdracht daarvan kan 
verzoeken. Partijen treden alsdan in overleg teneinde te bezien hoe een zodanige 
overdracht alsnog te bewerkstelligen. Behoudens het bepaalde in artikel [●], zullen Partijen 
elkaar voor deze latere overdracht geen kosten in rekening brengen. De verplichting van 
AZ om de overdracht van de activa, passiva, overeenkomsten en schulden behorende bij 
het Project overeenkomstig het bapaalde in dit artikel te aanvaarden, laat onverlet het recht 
van AZ om een Vordering in te stellen in verband met een eventuele Inbreuk. 

6. VERPLICHTINGEN GEMEENTE 

6.1. De Gemeente staat er ten opzichte van AZ voor in dat de Administratie met betrekking tot 
de Gemeente die niet ingevolge de bepalingen van Artikel 3 aan AZ kunnen worden 
overgedragen, door de Gemeente ten behoeve van AZ worden bewaard voor ten minste de 
termijn van de administratieve bewaarplicht van AZ.  

7. VERPLICHTINGEN AZ 

7.1. AZ staat er ten opzichte van de Gemeente voor in dat de Administratie met betrekking tot 
de Gemeente die ingevolge de bepalingen van Artikel 3 aan AZ worden overgedragen, 
door AZ ten behoeve van de Gemeente worden bewaard voor ten minste de termijn van de 
administratieve bewaarplicht van de Gemeente.  

7.2. [AZ zal alle verplichtingen met betrekking tot de Overdracht stipt nakomen en vrijwaart de 
Gemeente onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor iedere vordering tot nakoming, 
schadevergoeding, boete of kosten van een of meer crediteuren (of voor zover van 
toepassing: van andere gerechtigden) ter zake van de Passiva, de Overeenkomsten en de 
Schulden. De Gemeente zal AZ onmiddellijk schriftelijk informeren indien een of meer 
derden een vordering indienen zoals hierboven bedoeld.] 

8. [AFWIKKELING ONDERLINGE VERHOUDINGEN] 

8.1. [Betaling van schulden door Gemeentelijke diensten] 

8.1.1. [De Gemeente zal ervoor zorgdragen dat zij uiterlijk op de Ondertekeningsdatum 
alle door haar aan AZ verschuldigde bedragen heeft voldaan, met inbegrip van de 
bedragen genoemd Bijlage @, ongeacht of deze op dat moment opeisbaar zijn, 
met uitzondering van handelsvorderingen op voorwaarden zoals die gelden tussen 
onafhankelijke partijen. 
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8.1.2. [AZ zal ervoor zorgdragen dat bij de Overdracht van het Project de door haar aan 
de Gemeente verschuldigde bedragen in het kader van het Project als genoemd in 
Bijlage @ worden voldaan of deze op dat moment al dan niet opeisbaar zijn.] 

8.2. [Andere af te wikkelen onderlinge verhoudingen] 

9. GARANTIES 

9.1. Garanties van de Gemeente 

9.1.1. De Gemeente garandeert behoudens de kwalificaties in 9.2 dat alle Garanties naar 
haar beste weten van de Gemeente op de datum van deze Overeenkomst juist en 
accuraat zijn in alle materiële opzichten. 

9.1.2. AZ bevestigt dat zij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet heeft vertrouwd 
op enige andere garantie of verklaring dan de Garanties van de Gemeente als 
vermeld in Bijlage @ (Garanties van de Gemeente). 

9.1.3. De Gemeente is niet aansprakelijk voor voorspellingen, schattingen, 
interpretaties, analyses, projecties, mededelingen inzake enige voorgenomen 
handelswijze of opinies. 

9.1.4. AZ en de Gemeente verklaren hierbij bekend te zijn met de inhoud van het Due 
Diligence Rapport dat als Bijlage @ aan deze Overeenkomst is gehecht. AZ 
verklaart dat zij ten tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst niet op de 
hoogte is van enig feit dat of enige omstandigheid die leidt tot een Inbreuk op de 
Garanties.  

9.2. Disclosed documents 

9.2.1. De Gemeente is niet aansprakelijk jegens AZ voor zaken voor zaken of 
omstandigheden die blijken uit informatie zoals die tijdens het Due Diligence 
Onderzoek beschikbaar is gesteld aan AZ en/of diens adviseurs, met inbegrip van 
de documenten vermeld in de Data Room Index, correspondentie, het 
Informatiememorandum, het Prospectus, [de Disclosure Letter] en alle 
schriftelijke informatie die anderszins bekend is gemaakt, alsmede de schriftelijke 
informatie die AZ heeft verkregen, met inbegrip van informatie die publiekelijk 
toegankelijk is. 

10. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENTE VOOR GARANTIES 

10.1. Inbreuken op de Garanties 

Indien zich een inbreuk voordoet op één of meer Garanties van de Gemeente (een 
"Inbreuk ") is de Gemeente gehouden AZ een bedrag te vergoeden tot maximaal het bedrag 
van de daadwerkelijk door AZ als gevolg van de door de inbreuk geleden schade in de zin 
van het Burgerlijk Wetboek. 

10.2. Kosten en rente 

Alle aan AZ verschuldigde bedragen ten gevolge van een Inbreuk omvatten tevens: 

10.2.1. voorzover redelijk, de door AZ gemaakte kosten voor het voorkomen, beperken 

Opmerking [S3]: De 
Gemeente geeft garanties aan 
AZ opdat door geen garanties 
worden gegeven aan de private 
partijen. Dit zal in het 
Prospectus en de 
aandeelhoudersovereenkomst 
bevestigd moeten worden. 
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of vaststellen van schade ten gevolge van een Inbreuk, met inbegrip van de 
kosten van juridische en andere adviseurs en proceskosten; en 

10.2.2. rente gelijk aan de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW over het bedrag 
van de schadevergoeding met ingang van de datum van de Overdracht. 

10.3. Vervaltermijnen 

De aansprakelijkheid van de Gemeente voor een inbreuk op één of meer Garanties vervalt: 

10.3.1. na 17.30 uur op de datum zes maanden na afloop van de wettelijke 
verjaringstermijn met betrekking tot de Garanties van de Gemeente vermeld in 
artikel 12 (Belastingheffing) van Bijlage @ (Garanties van de Gemeente); 

10.3.2. na 17.30 uur op [18 maanden na de Ondertekeningsdatum] voor de overige 
Garanties, 

mits kennisgeving van een inbreuk is gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1 
voordat de desbetreffende data zijn verstreken. 

10.4. Drempelbedrag 

De Gemeente is eerst aansprakelijk voor een Inbreuk wanneer het bedrag van de Inbreuk 
(of een serie van Inbreuken ten gevolge van aan elkaar gerelateerde feiten of 
omstandigheden) meer bedraagt dan €[100.000] en alle Inbreuken gezamenlijk meer 
bedragen dan €[1.000.000], in welk geval de Gemeente aansprakelijk is voor het totale 
bedrag van de Inbreuken en niet alleen voor het gedeelte boven dit drempelbedrag. 

10.5. Maximale aansprakelijkheid 

De totale aansprakelijkheid van de Gemeente voor inbreuken op deze Overeenkomst is 
beperkt tot een bedrag van €[50.000.000]. 

10.6. Voorwaardelijke verplichtingen 

AZ is gerechtigd een vordering op grond van een Inbreuk (een "Vordering") in te stellen 
met betrekking tot een voorwaardelijke verplichting ook indien de desbetreffende 
verplichting pas een opeisbare verplichting wordt nadat de toepasselijke termijn van artikel 
10.3 is vervallen. 

10.7. Handelen of nalaten van AZ 

De Gemeente is niet aansprakelijk voor zaken of omstandigheden die zich niet zouden 
hebben voorgedaan zonder enig toedoen of nalaten van AZ, haar beherend vennoot of één 
of meer van haar respectieve bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers na de 
Overdracht of vóór de Overdracht voorzover deze zaken of omstandigheden hebben 
plaatsgevonden op verzoek van AZ. 

10.8. Beperking van schade 

AZ zal al het nodige doen om de schade die tot een Vordering zou kunnen leiden te 
voorkomen of te beperken. 
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10.9. Uitkeringen door derden 

10.9.1. Indien, voordat de Gemeente een bedrag heeft betaald ten aanzien van een 
Vordering, AZ een bedrag ontvangt van een derde (met inbegrip van een 
Belastingautoriteit of verzekeringsmaatschappij) of daartoe gerechtigd is, heeft de 
Gemeente het recht, naar keuze, te verlangen dat: 

(A) AZ alle maatregelen treft die nodig zijn om haar rechten ten aanzien van 
die derde te doen gelden alvorens een Vordering kan worden ingediend 
(nadat kennisgeving van de Vordering is gedaan overeenkomstig het 
bepaalde in artikel [11.1]); 

(B) het bedrag van de desbetreffende Vordering in mindering zal worden 
gebracht op of zal worden verrekend met het bedrag dat door de derde is 
betaald verminderd met de door AZ over dat bedrag verschuldigde 
Belastingen en de in redelijkheid gemaakte kosten voor het innen van het 
bedrag; 

(C) de Gemeente zich middels subrogatie in de plaats stelt van AZ om diens 
rechten ten aanzien van die derde te doen gelden. 

10.9.2. Indien de Gemeente een bedrag betaalt in verband met een Vordering en AZ 
vervolgens een bedrag ontvangt of gerechtigd is tot enig bedrag van een derde 
(met inbegrip van enige Belastingautoriteit of verzekeringsmaatschappij) dat 
rechtstreeks verband houdt met de Vordering, heeft de Gemeente het recht, naar 
keuze, te verlangen dat: 

(A) AZ alle maatregelen treft die nodig zijn om diens rechten ten aanzien van 
die derde te doen gelden; 

(B) AZ een bedrag aan de Gemeente vergoedt dat gelijk is aan het bedrag dat 
van de derde werd ontvangen of op deze derde verhaald kan worden 
verminderd met de door AZ over dat bedrag verschuldigde Belastingen 
en de in redelijkheid gemaakte kosten voor het innen van het bedrag of, 
indien minder, het bedrag dat eerder door de Gemeente aan AZ is betaald; 

(C) de Gemeente zich middels subrogatie in de plaats stelt van AZ om diens 
rechten ten aanzien van die derde te doen gelden. 

10.10. Verzekering 

AZ heeft niet het recht een Vordering in te dienen indien AZ ten aanzien van de schade die 
heeft geleid tot de Vordering rechten kan doen gelden onder een verzekeringspolis die op 
de datum van de Overdracht van kracht was of die onder een verzekeringspolis verhaald 
had kunnen worden indien de verzekeringspolissen die ten behoeve van AZ tot de 
Overdracht van kracht waren, na de Overdracht door AZ waren voortgezet of vervangen 
door verzekeringspolissen met een zelfde dekking. 

10.11. Belastingvoordeel 

Bij de vaststelling van het bedrag van een Vordering zal dat bedrag: 

10.11.1. worden berekend op netto basis na betaling van Belastingen; en 
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10.11.2. worden verminderd met een corresponderend belastingvoordeel dat door AZ is 
genoten ten aanzien van de kwestie die tot de Vordering heeft geleid. 

10.12. Geen dubbeltelling 

AZ is niet gerechtigd dezelfde schade meer dan één keer op de Gemeente te verhalen. 

11. KENNISGEVING VAN EEN INBREUK 

11.1. Kennisgeving 

AZ zal, nadat zij wetenschap heeft gekregen van een inbreuk op één of meer Garanties van 
de Gemeente of van een zaak of omstandigheid die een inbreuk zal of zou kunnen vormen, 
de Gemeente hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk in kennis stellen. 
De kennisgeving dient alle gegevens van de inbreuk te bevatten, met inbegrip van een 
schatting door AZ van de hoogte van de schade, enige beschikbare verzekeringsdekking of 
enige verhaalsmogelijkheid op derden ter zake van de inbreuk en alle overige informatie 
die in redelijkheid nodig is om de Gemeente in staat te stellen de gronden van de vordering 
te beoordelen (de "Vordering"). 

11.2. Vervaltermijn 

11.2.1. Indien AZ, nadat zij wetenschap heeft gekregen of redelijkerwijs had moeten 
hebben van een inbreuk op één of meer Garanties van de Gemeente of van een 
zaak of omstandigheid die een inbreuk zal of zou kunnen vormen, verzuimt de 
Gemeente binnen 90] Werkdagen hiervan in kennis te stellen als bepaald in 
artikel [11.1], kan geen Vordering meer worden ingediend noch heeft AZ het 
recht een andere Vordering in te dienen ten aanzien van de zaak of de 
omstandigheid die aanleiding gaf tot de oorspronkelijke Vordering. 

11.2.2. Indien een Vordering niet reeds is voldaan, geschikt of ingetrokken, is een 
Vordering niet langer afdwingbaar jegens de Gemeente en zal deze geacht 
worden te zijn ingetrokken en kan geen andere Vordering meer worden ingediend 
ten aanzien van de zaak of de omstandigheid die leidde tot die Vordering, tenzij 
er binnen [één jaar] na de kennisgeving overeenkomstig artikel 11.1 door AZ te 
goeder trouw een onafhankelijke derde is ingeschakeld (waaronder mede 
begrepen een deurwaarder, mediator of gerechtelijke instantie) teneinde over te 
gaan tot inning van de Vordering.] 

11.3. Informatieverstrekking 

11.3.1. In geval van een Vordering van AZ jegens de Gemeente, zullen zowel AZ als de 
Gemeente elkaar: 

(A) en diens vertegenwoordigers op redelijk verzoek toegang verlenen tot de 
boeken en andere gegevensdragers en tot haar personeel ten einde de 
Vordering te kunnen onderzoeken; 

(B) diens vertegenwoordigers alle informatie en documenten verstrekken die 
van belang zijn voor de Vordering; en 

(C) zodanige maatregelen nemen als de zij over en weer redelijkerwijs aan 
elkaar verzoeken uit hoofde van de artikelen [10.9] en [11.5]. 
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11.4. Vorderingen van Derden 

11.4.1. Indien een Vordering of een zaak of omstandigheid die kan leiden tot een 
Vordering en waarvan de Gemeente overeenkomstig artikel 11.1 in kennis is 
gesteld, betrekking heeft op een vordering van een derde in of buiten rechte 
jegens AZ (een "Vordering van Derden") dan zal AZ het verweer tegen 
Vordering van Derden voeren. AZ zal: 

(A) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente 
(welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of 
uitgesteld) geen Vordering van Derden erkennen, niet afzien van verweer 
en geen schikking met betrekking tot een Vordering van Derden treffen; 

(B) de Gemeente raadplegen, diens instructies opvolgen en alle handelingen 
verrichten die de Gemeente in redelijkheid verlangt in verband met de 
Vordering van Derden, met dien verstande dat van AZ niet zal worden 
verlangd op het verzoek van de Gemeente handelingen te verrichten die 
wezenlijk nadelig zijn voor AZ of het bedrijf van AZ; 

(C) de Gemeente op de hoogte houden van alle ontwikkelingen met 
betrekking tot de Vordering van Derden; 

(D) de schade die eventueel voortvloeit uit de Vordering van Derden 
beperken; 

(E) een juridisch adviseur met relevante ervaring inschakelen die in 
redelijkheid aanvaardbaar is voor de Gemeente; 

(F) geen mededelingen doen over de voorwaarden van een schikking of deze 
anderszins openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Gemeente. 

11.4.2. Indien AZ een voorgestelde schikking wenst te treffen dient zij de Gemeente 
hierover tijdig te informeren. 

11.4.3. De Gemeente zal, nadat zij wetenschap heeft gekregen van een Vordering van 
Derden, AZ hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk in 
kennis stellen. 

11.5. Vervaldatum voor betalingen 

Wanneer de Gemeente een betaling dient te doen ingevolge dit Artikel is de vervaldatum 
voor het doen van die betaling [twintig] Werkdagen na de dag waarop de Gemeente door 
AZ in kennis is gesteld dat de Gemeente aansprakelijk is uit hoofde van dit Artikel. 

12. VERREKENING 

12.1. De Gemeente heeft het recht de waarde van enig activum behorende bij het Project dat bij 
de Overdracht ten onrechte blijkt niet te zijn overgedragen en door Partijen overeenkomstig 
artikel 5.4 van deze Overeenkomst alsnog zal worden overgedragen (een 
“Tegenvordering”), te verrekenen met een door AZ ingediende Vordering jegens de 
Gemeente.  
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12.2. De Gemeente dient AZ, op straffe van verval van de Tegenvordering, binnen 90 dagen na 
de overdracht van een activum, in kennis te stellen van haar voornemen om de 
Tegenvordering te verrekenen.   

12.3. De Gemeente kan pas een Tegenvordering verrekenen indien en voorzover daar een 
Vordering van AZ jegens de Gemeente tegenover staat. Partijen treden alsdan in overleg 
over de wijze en het moment waarop verrekening met de Vordering plaatsvindt. 

12.4. De waarde van een Tegenvordering zal worden vastgesteld door het bindend oordeel van 
[naam accountant]. 

12.5. De Gemeente is slechts gerechtigd een Tegenvordering te verrekenen wanneer de waarde 
van de Tegenvordering (of een serie van Tegenvorderingen ten gevolge van aan elkaar 
gerelateerde feiten of omstandigheden) meer bedraagt dan €[100.000] en alle 
Tegenvorderingen gezamenlijk meer bedragen dan €[1.000.000], in welk geval AZ het 
totale bedrag van de Tegenvorderingen zal vergoeden en niet alleen het gedeelte boven dit 
drempelbedrag. 

12.6. De artikelen [10.11 (Belastingvoordeel) en 10.12 (Dubbeltelling)] zijn van 
overeenkomstige toepassing op de verrekening van de Tegenvordering. 

13. GEHEIMHOUDING 

13.1. Vertrouwelijke informatie 

13.1.1. Behoudens het bepaalde in de artikelen [12.1.2] en [12.2] zal elke Partij alle 
informatie die betrekking heeft op deze Overeenkomst of daarmee verband 
houdende zaken, waaronder de onderhandelingen die tot deze Overeenkomst 
hebben geleid, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan 
derden. De Gemeente zal informatie over AZ die zij in haar bezit heeft, niet 
openbaar maken of gebruiken. AZ zal informatie met betrekking tot de Gemeente 
niet openbaar maken of gebruiken. 

13.1.2. De beperkingen in artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover: 

(A) openbaarmaking wordt vereist door Regelgeving of de rechter; 

(B) openbaarmaking wordt vereist door [de Amsterdamse gemeenteraad, 
Provinciale Staten of enig ander bevoegd toezichthoudend 
overheidslichaam];  

(C) openbaarmaking wordt vereist door een effectenbeurs, toezichthouder of 
overheidslichaam; 

(D) openbaarmaking nodig is voor het geldend maken van rechten uit deze 
Overeenkomst in een gerechtelijke procedure; 

(E) de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven voor 
openbaarmaking; 

(F) de informatie in de openbaarheid is gekomen zonder dat dit aan de groep 
van de betrokken Partij te wijten is; 
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(G) openbaarmaking nodig is ter verkrijging van advies van een professionele 
adviseur; 

(H) openbaarmaking nodig is binnen de groep van de betrokken Partij. 

In geval van openbaarmaking van informatie ingevolge artikel [12.1.2] (A) of (B) 
zal de openbaarmakende Partij de andere Partij(en) raadplegen terzake van de 
inhoud, vorm en timing van de beoogde openbaarmaking. 

13.1.3. Elk der Partijen zal ervoor zorgdragen dat zijn aandeelhouder(s), 
dochtermaatschappijen, deelnemingen, bestuurders en andere werknemers door 
de beperkingen in artikel [12.1] gebonden zullen zijn en deze zullen nakomen. 

13.2. Mededelingen 

13.2.1. Behoudens het bepaalde in artikel [12.1.2] zal geen der Partijen een mededeling 
doen vóór of na de Overdracht met betrekking tot deze Overeenkomst of daaraan 
gerelateerde zaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
andere Partij(en), welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden 
onthouden of uitgesteld. 

13.2.2. Het is een Partij toegestaan een mededeling te doen met betrekking tot deze 
Overeenkomst of daaraan gerelateerde zaken indien dit wordt vereist door enige 
Regelgeving die van toepassing is op die Partij, met dien verstande dat een 
dergelijke mededeling uitsluitend door die Partij zal worden gedaan na overleg 
met de andere Partij. 

13.3. Onbepaalde tijd 

De beperkingen als vervat in dit artikel [12] zijn van toepassing voor onbepaalde tijd. 

14. ALGEMENE BEPALINGEN 

14.1. Additionele verklaringen 

Bij of na de Overdracht zullen de Gemeente en AZ alle stukken ondertekenen en alle 
handelingen verrichten die nodig zijn voor de nakoming van hun respectieve verplichtingen 
ingevolge deze Overeenkomst. 

14.2. Kennisgevingen 

Alle kennisgevingen, toestemmingen, afstandsverklaringen en andere mededelingen 
ingevolge deze Overeenkomst dienen schriftelijk in het Nederlands te worden gedaan en 
mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende post, koerier, fax of 
e-mail worden verzonden naar de hierna genoemde adressen en faxnummers (of naar 
zodanige adressen en faxnummers waarvan een Partij de andere Partij(en) van tijd tot tijd 
in kennis stelt). Een kennisgeving heeft werking zodra hij wordt ontvangen en wordt geacht 
te zijn ontvangen op het moment van terhandstelling (indien persoonlijk overhandigd, of 
verstuurd per aangetekende post of koerier) of op het moment van geslaagde verzending 
(indien verstuurd per fax of e-mail). 

Aan de Gemeente 
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Naam: @ 
Adres: @ 
Faxnummer: @ 
E-mail: @ 
Ter attentie van:@ 

Met kopie aan: 

Naam: [Directie Juridische Zaken] 
Adres: @ 
Faxnummer: @ 
E-mail: @ 
Ter attentie van: @ 

Aan AZ: 

Naam: @ 
Adres: @ 
Faxnummer:@ 
E-mail: @ 
Ter attentie van: @ 

Met kopie aan: 

Naam:@ 
Adres: @ 
Faxnummer: @ 
E-mail: @ 
Ter attentie van: @ 

14.3. Vertegenwoordiger van de Gemeentes 

In het belang van iedere Partij stelt de Gemeente hierbij @ aan om te handelen als zijn 
vertegenwoordiger ingevolge deze Overeenkomst (de "Vertegenwoordiger van de 
Gemeente") en machtigt de Vertegenwoordiger van de Gemeente onherroepelijk en zonder 
het recht van substitutie tot: 

14.3.1. het namens haar ontvangen en doorsturen van alle kennisgevingen, 
toestemmingen, afstandsverklaringen en overige mededelingen ingevolge deze 
Overeenkomst; en 

14.3.2. het namens hem uitoefenen van de rechten in de artikelen @. 

@ heeft deze aanstelling aanvaard in de aanvaardingsbrief die als Bijlage @ 
(Aanvaardingsbrief Vertegenwoordiger van Gemeente) bij deze Overeenkomst is gevoegd.  

14.4. Kosten 

AZ draagt de kosten met betrekking tot het opstellen van deze Overeenkomst en de 
Overdracht.  

14.5. Volledige overeenkomst 

Met opmaak: Nederlands
(standaard)
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Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de 
overdracht van het Project.  

14.6. Wijzigingen 

Deze Overeenkomst kan alleen schriftelijk met wederzijdse instemming worden gewijzigd. 

14.7. Overdraagbaarheid 

Het is geen der Partijen toegestaan zijn rechten en verplichtingen ingevolge deze 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan, of de overname daarvan te 
bewerkstelligen door, enig ander persoon zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere Partij.  

14.8. Non conformiteit 

Partijen doen afstand van hun recht een beroep te doen op het bepaalde in artikel 7:17 BW.  

14.9. Gedeeltelijke ongeldigheid 

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit 
de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst 
onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen of 
geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die geacht wordt geldig en afdwingbaar 
te zijn en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare 
bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

14.10. Ontbinding na de Overdracht 

Partijen doen afstand van hun recht deze Overeenkomst na de Overdracht te ontbinden 
krachtens artikel 6:265 BW.  

14.11. Geen rechtsverwerking 

De rechten van AZ ingevolge deze Overeenkomst zijn in aanvulling op en onverminderd 
alle overige rechten en middelen die haar ter beschikking staan. Indien een Partij in geval 
van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door een andere Partij een 
beroep op enig recht nalaat of uitstelt, wordt dit niet beschouwd als afstand van dat recht of 
van enig ander recht onder deze Overeenkomst. 

14.12. Betaling 

14.12.1. Elk door AZ aan de Gemeente ingevolge deze Overeenkomst te betalen bedrag 
mag worden verrekend met enig door de Gemeente ingevolge deze 
Overeenkomst aan AZ te betalen bedrag (met inbegrip van bedragen met 
betrekking tot een vordering van AZ op grond van een tekortkoming door de 
Gemeente in de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, 
met inbegrip van Inbreuken) zodat slechts het batig saldo zal worden betaald. 

14.13. Meerdere exemplaren 

Deze Overeenkomst kan in meerdere exemplaren worden ondertekend. Overhandiging van 
een ondertekend exemplaar van een handtekeningenpagina van deze Overeenkomst per fax 
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of PDF-bestand verzonden aan @ geldt als overhandiging van een origineel ondertekend 
exemplaar van deze Overeenkomst. 

14.14. Toepasselijk recht 

Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. 

14.15. Bevoegde rechter 

De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband 
houden met deze Overeenkomst te beslechten, onverminderd het recht van beroep en 
cassatie. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND IN AMSTERDAM OP @ , 

Amsterdam Zuidas CVR 

 

 Gemeente Amsterdam 

 

Door:  Door: 

Titel:  Titel: 

   

De Nederlandse Staat 

 

  

Door:   

Titel:   
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BIJLAGE @ (DEFINITIES) 

"Administratie " heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze Overeenkomst; 

"Activa" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze Overeenkomst; 

["Balans" de balans Zuidas met betrekking tot het Project zoals door de Gemeente (OGA) 
opgesteld per 31 december [●], [en door ACAM goedgekeurd op [●] en welke aan deze 
Overeenkomst is gehecht als Bijlage [●];] 

"Belastingen" betekent alle vormen van lokale en nationale belastingen, rechten (waaronder in- en 
uitvoerrechten), heffingen, sociale lasten of andere heffingen of inhoudingen die worden opgelegd 
door of betaalbaar zijn aan een Belastingautoriteit, zowel direct als indirect en die rechtstreeks of 
grotendeels in rekening te brengen zijn of toe te rekenen zijn aan AZ of derden, ongeacht of 
dergelijke belastingen, rechten, heffingen, sociale lasten of andere heffingen of inhoudingen terug 
te vorderen zijn van derden, en met inbegrip van boetes, naheffingen, navorderingen, rente, kosten 
en betalingsverplichtingen uit hoofde van terugbetaling, vrijwaring of schadevergoeding; 

"Belastingautoriteit" betekent elke lokale of nationale instantie in of buiten Nederland die 
bevoegd is Belastingen te heffen of in te vorderen; 

"Data Room" betekent de documentatie vermeld in de Data Room Index die door de Gemeente 
beschikbaar is gesteld aan AZ in verband met diens onderzoek naar het Project; 

"Data Room Index" betekent de data room index bijgevoegd als Bijlage @ (Data Room Index); 

"Disclosure Letter" is de brief van de Gemeente aan AZ gedateerd op de datum van deze 
Overeenkomst, bij deze Overeenkomst gevoegd als Bijlage @ (Disclosure Letter); 

"Due Diligence Onderzoek" betekent het in opdracht van AZ gevoerde onderzoek ten aanzien van 
de door de gemeente beschikbaar gestelde informatie; 

"Exploitatiegebied" betekent het gebied Zuidas, zoals nader aangeduid en begrensd op de als 
[Bijlage] 1 aan de SOK gehechte kaart; 

"Garanties" betekent de garanties van de Gemeente als vermeld in Bijlage @ (Garanties); 

"Goodwill" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze Overeenkomst; 

"Gemeente" heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst; 

"Gemeente's Vertegenwoordiger" heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 14.3; 

"Immateriële Activa" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze 
Overeenkomst; 

"Inbreuk " betekent elke omstandigheid die meebrengt dat een Garantie onjuist of misleidend is; 

"Liquide Middelen" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze 
Overeenkomst; 
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"Overdracht" de overdracht door de Gemeente in AZ van Activa, Passiva, Overeenkomsten en 
Schulden en de aanvaarding door AZ overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst; [De 
Overdracht betreft niet alleen overdracht op Ondertekeningsdatum, maar ook overdracht daarna]  

"Overige Materiele Activa" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze 
Overeenkomst; 

"Passiva" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2 van deze Overeenkomst; 

"Project" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in overweging @ van deze Overeenkomst en 
zoals omschreven in Bijlage [●] van deze Overeenkomst;[TBD]  

"Prospectus" betekent het prospectus [zoals dat is gepubliceerd met het oog op de door AZ uit te 
geven effecten;] 

"Ondertekeningsdatum" betekent de datum van ondertekening van deze Overeenkomst; 

"Overeenkomst" betekent deze overeenkomst met alle daarbijbehorende Bijlagen en Annexen en 
de considerans, zoals gewijzigd overeenkomstig de voorwaarden daarvan; 

"Overeenkomsten" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze 
Overeenkomst; 

"Regelgeving" betekent alle wetten, verordeningen, richtlijnen, convenanten, standaarden, 
circulaires of algemene beleidsregels van enig overheidslichaam of regelgevend orgaan in enig 
rechtsgebied; 

"SOK" betekent de Overeenkomst van Samenwerking tussen de Gemeente en AZ zoals aangegaan 
[op de Ondertekeningsdatum]; 

“Tegenvordering” heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel [11] van deze 
Overeenkomst; 

"Vergunningen" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze 
Overeenkomst; 

"Voorraden" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze Overeenkomst; 

"Vordering van Derden" heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel @; 

"Vorderingen" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1 van deze Overeenkomst; 

"Werkdag" betekent elke dag die geen zaterdag, zondag of nationale feestdag is waarop de banken 
in Amsterdam voor het publiek zijn geopend; 

"AZ" heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst. 
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BIJLAGE @ (VORDERINGEN EN BIJBEHORENDE ZEKERHEDEN) 

(Een overzicht van de Vorderingen waarnaar wordt verwezen in artikel 2.1) 



   

ZA.U.07.109 (20) 

 BIJLAGE @ (VERGUNNINGEN) 

(Een overzicht van de Vergunningen waarnaar wordt verwezen in artikel 2.1) 
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 BIJLAGE @ (IMMATERIËLE ACTIVA) 

(Een overzicht van de Immateriële Activa waarnaar wordt verwezen in artikel 2.1) 
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BIJLAGE @ (OVERIGE MATERIELE ACTIVA) 

(Een overzicht van de Overige Materiele Activa waarnaar wordt verwezen in artikel 2.1) 
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 BIJLAGE @ (LIQUIDE MIDDELEN) 

(Een overzicht van de Liquide Middelen waarnaar wordt verwezen in artikel 2.1) 
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BIJLAGE @ (SCHULDEN) 

(Een overzicht van de Schulden waarnaar wordt verwezen in artikel 2.1) 
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BIJLAGE @ (OVEREENKOMSTEN) 

(Een overzicht van de Overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 3) 
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BIJLAGE @ (KENNISGEVINGS- EN TOESTEMMINGSBRIEVEN ) 

(Concept brieven van kennisgeving of met verzoeken om toestemming) 
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BIJLAGE @ (CLOSING AGENDA0 

No. Actie Verantwoordelijk Status Opmerkingen 

1. Oprichting van AZ Stibbe   

2. Ondertekening van deze 
Overeenkomst 

   

3. Ondertekening van de SOK    
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[BIJLAGE @ (DISCLOSURE LETTER)] 
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BIJLAGE @ (INSTEMMINGSVERKLARING) 
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 [BIJLAGE @ (DATA ROOM INDEX)] 

[(De Data Room Index waarnaar wordt verwezen in artikel @ van deze Overeenkomst)] 
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BIJLAGE @ (GARANTIES) 

Woorden of uitdrukkingen die in de Overeenkomst gedefinieerd zijn, hebben dezelfde betekenis in 
deze Bijlage en de Annexen hierbij tenzij dergelijke woorden of uitdrukkingen hierin anders 
gedefinieerd zijn of uit de context anders blijkt. Het bepaalde in artikel @ van de Overeenkomst is 
van toepassing op deze Bijlage en de Annexen daarbij. 

1. VOLLEDIGE OPGAVE 

1.1. Naar beste weten van de Gemeente zijn alle gegevens betreffende de Overdracht aan AZ 
verstrekt. Naar beste weten van de Gemeente zijn de aan AZ verstrekte gegevens juist en 
compleet en geven die gegevens een volledig en adequaat beeld van de Overdracht.  

2. BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTE 

2.1. De Gemeente heeft de vereiste bevoegdheid om de Overeenkomst aan te gaan en de 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. 

2.2. De Gemeente heeft of zal op de datum van de Overdracht alle vereiste interne 
goedkeuringen hebben verkregen en alle interne procedures, waar nodig, gevolgd hebben 
in verband met de ondertekening en de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst. 

2.3. De Overeenkomst is op de juiste wijze namens de Gemeente ondertekend en vormt een 
rechtsgeldige, onvoorwaardelijke en rechtens afdwingbare verbintenis voor de Gemeente. 

2.4. Er bestaan geen opties of andere rechten op grond waarvan derden verkoop, overdracht of 
bezwaring van de Activa en Passiva kunnen eisen. 

2.5. De ondertekening en nakoming van de Overeenkomst is niet in strijd met enige materiële 
bepaling van toepasselijke regelgeving. 

3. VERGUNNINGEN 

3.1. De Vergunningen zijn alle op het Project betrekking hebbende en voor de AZ van belang 
zijnde vergunningen.   

4. ACTIVA 

4.1. De Activa zijn alle activa van de Gemeente behorende bij van het Project.  

4.2. Eigendom van Activa 

4.2.1. De Activa zijn de volledige economische en juridische eigendom van de 
Gemeente, vrij van lasten, en in bezit van of gecontroleerd door de Gemeente en 
niet onderworpen aan enige overeenkomst van lease, huur, huurkoop, factoring of 
andere soortgelijke overeenkomst. 

4.3. Staat en toereikendheid Activa 

4.3.1. De door de Gemeente gebruikte Activa verkeren in goede staat, worden 
regelmatig onderhouden, zijn volledig functioneel en geschikt voor het doel 
waarvoor zij worden gebruikt. 

Opmerking [S4]: De 
garanties zullen afhangen van 
het due diligence onderzoek en 
de volledigheid van de 
informatie zoals die door de 
Gemeente wordt aangeleverd. 
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4.3.2. De Activa van de Gemeente [als opgenomen in de Openingbalans] zijn alle activa 
die nodig zijn voor de behoorlijke voortzetting van het Project zoals die op de 
datum van deze Overeenkomst wordt gedreven. 

5. PASSIVA 

5.1. Naar beste weten van de Gemeente zijn alle overeenkomsten die van materieel belang zijn 
voor het Project (de "Materiële Overeenkomsten") naar redelijkheid beschikbaar gesteld 
in de Data Room Informatie. 

5.2. De Schulden zijn alle schulden behorende bij het Project. 

6. MILIEU 

6.1. De Gemeente heeft van geen enkel overheidsorgaan of andere persoon een schriftelijke 
kennisgeving of aanschrijving ontvangen waarin wordt verklaard dat de Gemeente 
verantwoordelijk is voor sanering van de bodem of enig onroerend goed dat in eigendom is 
van of wordt gebruikt door de Gemeente in het kader van het Project. [ALS STAAT EEN 
DERGELIJKE VERKLARING NIET AF WENST TE GEVEN DAN GAAT OOK DE 
GEMEENTE NIET INSTAAN VOOR MILIEUVERONTREINIGING MBT GRONDEN 
STAAT. KORTOM: BACK TO BACK-VERKLARING IS VOORWAARDE. DEZE 
OPMERKING  SVP OPNEMEN IN TEKSTBALLON] 

6.2. Naar beste weten van de Gemeente zijn alle materiële gegevens ten aanzien 
milieuvervuiling welke betrekking heeft op het Project naar redelijkheid openbaar gemaakt 
in de Data Room Informatie. 

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

7.1. Naar beste weten van de Gemeente zijn alle materiële gegevens ten aanzien van de 
intellectuele eigendomsrechten behorende bij het Project die de Gemeente in eigendom of 
licentie heeft (de "Intellectuele Eigendomsrechten") naar redelijkheid openbaar gemaakt 
in de Data Room Informatie. 

7.2. Naar beste weten van de Gemeente zijn geen vorderingen of opposities ingesteld of 
aangekondigd tegen de Gemeente met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten. 

7.3. Naar beste weten van de Gemeente wordt er geen inbreuk gemaakt op de Intellectuele 
Eigendomsrechten. 

7.4. Naar beste weten van de Gemeente maakt de Gemeente geen inbreuk op enig intellectueel 
eigendomsrecht van derden. 

8. IT-SYSTEMEN 

8.1. De IT-systemen die door de Gemeente worden gebruikt in het kader van het Project zijn 
ofwel eigendom van, ofwel naar behoren gehuurd of in licentie genomen door de 
Gemeente. 

8.2. Naar beste weten van de Gemeente, maakt de Gemeente geen materiële inbreuk op enige 
licentie of huurovereenkomst met betrekking tot de IT-systemen die door de Gemeente 
worden gebruikt in het kader van het Project. 

Opmerking [S5]: Bij de 
overdracht door de Staat der 
Nederlanden zal de Gemeente 
van de Staat een back-to-back 
verklaring van de Staat kunnen 
eisen.  
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9. OVEREENKOMSTEN 

9.1. De Overeenkomsten zijn alle overeenkomsten zoals door de Gemeente aangegaan in het 
kader van het Project.   

9.2. Materiele Overeekomsten 

Naar beste weten van de Gemeente zijn alle overeenkomsten die van materieel belang zijn 
voor het Project (de "Materiële Overeenkomsten") naar redelijkheid openbaar gemaakt in 
de Data Room Informatie. 

9.3. Invloed van de Overeenkomst 

Naar beste weten van de Gemeente zijn er geen Materiele Overeenkomsten die als gevolg 
van deze Overeenkomst of de Overdracht zullen of kunnen worden opgezegd of die door 
deze Overeenkomst of de Overdracht wezenlijk zullen worden beïnvloed. 

9.4. Nakoming van Materiële Overeenkomsten 

9.4.1. Elk van de Materiële Overeenkomsten vormt een rechtsgeldige, 
onvoorwaardelijke en rechtens afdwingbare verbintenis voor de Gemeente. 

9.4.2. Naar beste weten van de Gemeente schiet noch de Gemeente noch enige van de 
andere partijen bij de Materiële Overeenkomst op materiële punten tekort in de 
nakoming daarvan. 

9.4.3. Naar beste weten van de Gemeente heeft de Gemeente geen schriftelijke 
opzegging ontvangen ten aanzien van een Materiële Overeenkomst waarbij zij 
partij is. 

10. PROCEDURES 

De Gemeente is niet betrokken bij enige rechtszaak, arbitrage of andere juridische 
procedure betreffende het Project en dreigen er, naar beste weten van de Gemeente, geen 
schriftelijke vorderingen tegen de Gemeente waarvan in redelijkheid kan worden verwacht 
dat deze een materieel negatieve invloed zullen hebben op de financiële positie van het 
Project. 

11. VERZEKERINGEN 

11.1. De verzekeringspolissen die door de Gemeente zijn gesloten in het kader van het Project, 
zijn naar redelijkheid openbaargemaakt in de Data Room Informatie. 

11.2. De Gemeente voldoet op alle materiële punten aan de voorwaarden van de 
verzekeringspolissen waarnaar wordt verwezen in artikel 11.1 en de Gemeente heeft tot op 
heden tijdig alle verschuldigde premies voldaan. 

12. BELASTINGHEFFING 

12.1. Alle Belastingen waarvoor de Gemeente in het kader van het Project is aangeslagen of die 
betaalbaar zijn gesteld, zijn volledig betaald of daarvoor is een volledige voorziening 
getroffen in de Jaarrekening. 

Opmerking [S6]: Door 
Zadelhoff te verifiëren.  

Opmerking [S7]: Te 
definiëren als belastingen in het 
kader van het Project.  
Te bespreking hoe om te gaan 
met Overdrachtsbelasting 
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12.2. Naar beste weten van de Gemeente heeft de Gemeente alle volgens de toepasselijke 
regelgeving vereiste aangiften betreffende het Project tijdig gedaan. 

12.3. Naar beste weten van de Gemeente zijn er geen geschillen tussen de Gemeente en een 
Belastingautoriteit ten aanzien van Belastingen. 




