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Formulier F Beroep op bekwaamheid derde

Deze verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het 

land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde. 

Namens Inschrijver
Naam  
Functie  
Bedrijf  

Handtekening   
Plaats      
Datum      

Naar pagina 2

Ingeval Inschrijver niet zelf een aan (1 (één) of meer van) de minimumeisen m.b.t. de technische- of beroepsbekwaamheid 

(paragraaf 3.2.2) voldoet en zich daarvoor beroept op de draagkracht van één of meer derden, dan dient Inschrijver zulks bij 

Inschrijving aan te geven in Deel II onder C (“Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten”) van het Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument (Formulier A). 

Na Inschrijving dient de Inschrijver aan wie Zorgkantoor Friesland voornemens is de Opdracht te gunnen binnen 7 (zeven) 

kalenderdagen dit formulier in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. 

In verband met de minimumeisen technische- of beroepsbekwaamheid, meer in het bijzonder ten behoeve van de 

hieronder vermelde minimumeis(en):

doet Inschrijver een beroep op de bekwaamheid van: 

Naam  

Gevestigd te    

die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer  

Inschrijver verklaart voorts dat hij bovengenoemde derde, ten behoeve van de werkzaamheden die betrekking hebben op 

de eis waarvoor hij een beroep doet op de derde, zal inzetten bij de uitvoering indien hij de Opdracht gegund krijgt.

De derde verklaart door ondertekening van deze verklaring dat Inschrijver bij de uitvoering van de Opdracht daadwerkelijk 

kan beschikken over haar, voor de uitvoering van deze Opdracht, noodzakelijk middelen, waarop door de Inschrijver een 

beroep wordt gedaan. 



Namens derde
Naam  
Functie  
Bedrijf  

Handtekening   
Plaats      
Datum      
 
Desgevraagd dient Inschrijver de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de derde aan te tonen door middel van een uittreksel uit 
het handelsregister.


	Text1: 
	Naam: 
	Gevestigd te: 
	handelsregister nummer: 
	namens inschrijver functie: 
	namens inschrijver bedrijf: 
	namens inschrijver naam: 
	Namens inschrijver datum: 
	plaats inschrijver naam: 
	opslaan: 
	printen: 
	namens derde naam: 
	namens derde functie: 
	namens derde bedrijf: 
	namens derde plaats: 
	Namens derde datum: 


