
BIJLAGE 1 - DEFINITIES 

In deze Termsheet Composerkavel wordt verstaan onder: 

Blauwe Stip de situatie dat op grond van het daaromtrent in de 
aandeelhoudersovereenkomst tussen de participanten in ZA 
overeengekomene, de Publieke Participanten de aandelen in de 
besturend vennoot van ZA en de commanditaire participaties in ZA 
om niet over kunnen (call-optie) dan wel moeten nemen (put-optie) 
van de Private Participanten 

Bankgarantie een door een te goeder naam en faam bekendstaande bankinstelling 
ten behoeve van Composer gestelde, onvoorwaardelijke, abstracte 
Bankgarantie, waarvan de voorwaarden ten genoege van ZA alsmede 
van elk van de Publieke Participanten zijn met een gegarandeerd 
bedrag dat gelijk is aan het gedeelte groot 136/480 van de Initiële 
Grondwaarde 

Bouwrijp de bouwkundige staat van de Composerkavel bij Feitelijke Levering 
die voldoet aan de eisen die door Partijen in gezamenlijk overleg 
nader zullen worden vastgesteld 

Composerkavel het door ZA te realiseren terrein, eigendom van de gemeente 
Amsterdam, zijnde een gedeelte van de Dokzone gelegen tussen de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat, te Amsterdam, kadastraal 
bekend gemeente Amsterdam [•], sectie [•], nummer [•], groot [•], 
een en ander als schetsmatig met enkelvoudige arcering is 
aangegeven op de als Bijlage 4 gehechte tekening 

Dok de te realiseren betonnen casco tunnelconstructie conform het 
Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas ten behoeve van het 
ondergronds brengen en uitbreiden van de hoofdinfrastructuur, dat 
gedeeltelijk tevens als fundering dient voor de ontwikkeling van de 
Dokzone 

Dokzone het door realisering van het Dok ontstane gedeelte van de Zuidas 
gelegen boven het maaiveld.  

Feitelijke Levering de feitelijke terbeschikkingstelling door ZA aan Composer van de 
Composerkavel en de afname door Composer daarvan 

Grondwaarde de economische waarde van de Composerkavel zoals deze is 
berekend na vaststelling van het definitieve Vastgoedprogramma op 
basis van de wijzigingen (uitgedrukt in vierkante meters per functie) 
ten opzichte van de Uitgangspunten Vastgoedprogramma (een en 
ander zoals in de betreffende paragrafen van de Termsheet 
Composerkavel opgenomen), vermenigvuldigd met de vierkante 
meter prijzen per functie, zoals deze door de Zuidasorganisatie zijn 
gehanteerd bij het opstellen van het Prospectus Zuidas Amsterdam, 
(zoals vermeld in Bijlage 5); voor wat betreft de Dokzone inclusief 
de bijbehorende index CPI plus 0,5%  
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Initiële Grondwaarde de voor de Composerkavel vastgestelde economische waarde, 
ingebracht door de Gemeente Amsterdam in ZA en in het 
Taxatierapport berekend op de som van EUR 1.000.645.635  (één 
miljard zeshonderd vijf en veertig duizend zeshonderd vijf en dertig 
EURO) (prijspeil 1 januari 2021) 

NS De Nederlandse Spoorwegen N.V., of een tot haar concern behorende 
dochtermaatschappij 

Overeenkomst de tussen Partijen te sluiten overeenkomst tot samenwerking en 
aanvaarding van erfpachtrechten 

Partijen de partijen bij deze Termsheet Composerkavel en bij de 
Overeenkomst 

Private Participanten de private houders van Belangen (als gedefinieerd in het Prospectus 
Zuidas Amsterdam) 

Publieke Participanten publieke houders van Belangen (als gedefinieerd in het Prospectus 
Zuidas Amsterdam) 

SOK de tussen ZA en de Gemeente Amsterdam gesloten 
Samenwerkingsovereenkomst 

Taxatierapport het taxatierapport, d.d. [•] opgesteld door twee onafhankelijke 
taxateurs, dat als Bijlage 6 aan deze Termsheet Composerkavel is 
gehecht 

Termsheet 
Composerkavel 

deze termsheet beschrijvende de hoofdlijnen van de tussen ZA en 
Composer uit te werken Overeenkomst 

Termsheet Governance de termsheet behelzende de governance van Composer die als 
Bijlage 7 aan deze Termsheet Composerkavel is gehecht 

Vastgoedprogramma het op basis van de Visie Zuidas te realiseren totaal aantal vierkante 
meters Bvo aan kantoren, woningen, winkels en voorzieningen op de 
Composerkavel 

Zuidas het plangebied Zuidas en de geïntegreerde (her)ontwikkeling van 
infrastructuur en stedelijk gebied in dit plangebied van welk gebied 
de Composerkavel deel uitmaakt 

 




