
Bijlage H - Uniforme Eigen Verklaring

Behorende bij: Open House Inkoopsystematiek voor verkoop van witgoed en/of
(kleine) energiebesparende maatregelen via online platforms of via
lokale retailers

Opdrachtgever: Groupcard Commercial B.V.
Referentie: OHIS Energiearmoede

Algemene Gegevens:
Naam onderneming:
Straat en huisnummer
(+ toevoeging):
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Nummer van inschrijving
in het handelsregister of
overeenkomstig register:
Naam contactpersoon:
E-mail contactpersoon:
Telefoon
contactpersoon:

Ondergetekende verklaart hierbij dat…:

Verplichte uitsluitingsgronden:
1. …zijn onderneming of een bestuurder ervan in de afgelopen vier jaar niet bij een

rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde hee�, is veroordeeld wegens:

A. deelname aan een criminele organisatie, onder criminele organisatie wordt verstaan een
gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee personen die in
overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of
met een maatregel welke vrijheidsbeneming met zich meebrengt met een maximum van
ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of
een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval,
onrechtmatige invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties;

B. omkoping, onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk
of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander
beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een
handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de
privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke
activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die
persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht
verzuimt;

C. fraude, onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten
verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij



hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of
overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt
achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt,
met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of
van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen,
achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt
door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn
toegekend;

D. witwassen van geld, waaronder wordt verstaan:
▪ de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit

een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het
oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon
die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn
daden te ontkomen;

▪ het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding,  verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen,
wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming
aan een dergelijke activiteit;

▪ de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip
van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit
of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

▪ deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot,
vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een
van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden;

Voor ondernemingen in Nederland betre� het in ieder geval strafbare feiten als bedoeld in
de volgende artikelen van het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227,
227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater.

Facultatieve uitsluitingsgronden:

1. …zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens
werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem een surseance van betaling of een
(faillissements)akkoord geldt, of zijn onderneming verkeert in een andere
vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese
Unie;

2. …voor zijn onderneming geen faillissement of liquidatie is aangevraagd, tegen zijn
onderneming geen procedure van surseance van betaling of akkoord, dan wel een
andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet-
of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie;

3. …tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan niet een onherroepelijk geworden
rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding van op hem van
toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie wegens
overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel;

4. …zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de uitoefening van zijn beroep niet
een ernstige fout hee� begaan;



5. …zijn onderneming hee� voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale
zekerheidspremies of belastingen;

6. …zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door REL Backoffice B.V.
van hem waren verlangd in het kader van OHIS Energiearmoede, zich niet in ernstige
mate schuldig hee� gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming deze
inlichtingen niet, of niet volledig hee� verstrekt.

Geschiktheidseisen (facultatief)

1. …zijn onderneming voldoet aan de in de inschrijvingsleidraad gestelde eisen met
betrekking tot financiële en economische draagkracht;

2. …zijn onderneming voldoet aan de in de inschrijvingsleidraad gestelde eisen met
betrekking tot technische- en beroepsbekwaamheid;

3. …zijn onderneming voldoet aan de in de inschrijvingsleidraad gestelde eisen met
betrekking tot bijzondere vergunningen of lidmaatschappen van bepaalde organisaties.

Ondergetekende hee�, met betrekking tot bovenstaande, de volgende opmerkingen:

Zijn onderneming
voldoet niet aan eis:
Toelichting:

Ondertekening:

Ondertekenaar verklaart dat…

…hij/zij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud hee� ondertekend; hij/zij
zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan Groupcard
kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin zoals opgenomen in deze verklaring en
dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van de
overeenkomst;

…er in de tekst van deze verklaring geen wijzigingen zijn aangebracht;

…de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een
overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde.

Na(a)m(en),
vertegenwoordigingsbevoegde
, ondertekenaar(s):
Datum:
Handtekening(en):


