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Ged ragsverkla ri n g Aa n besteden

> Retouradres Postbus 16115 2500 BC Den Haag

Palet Vastgoedonderhoud B.V.
T.a.v. De heer K.D.l. Pleijsier
De Blokmat 7
8281 JH GENEMUIDEN

Datum 29 juni 202t
Ons kenmerk 202L0623003046

Naam rechtspersoon Palet Vastgoedonderhoud B.V.

Hierbij geef ik u de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)

Uit onze screening blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen de betrokken
rechtspersoon en tegen de bij de rechtspersoon betrokken natuurlijke personen
voor:
- inschrijving op overheidsopdrachten
- speciale-sectoropdrachten
- concessieovereenkomsten voor openbare werken of
- prijsvragen

Ik geef de GVA af op grond van artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012.
Wilt u meer weten over de screening door Justis? Op www.justis.nl/gva vindt u
meer informatie.

Let op: controleer altijd de echtheidskenmerken van de GVA.

De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

dQ

M. Visser
Algemeen directeur

CertifÍcate of Conduct for ProcuÍement
The Miníster for Legal Protection has conducted an investÍgation into the behaviour of the person
mentioned in this certificate and declares that no objections against this person have resulted from
this investigation. The State Secretary hereby issues the Certificate of Conduct for Procurement,
pursuant to article 4.1 of the Dutch Procurement Act.
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Echtheidskenmerken

Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u beoordelen of u een

originele verklaring in handen heeft:

. Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo'

. Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.

. Onder een UV-lamp bli!ft het papier donker en lichten kleine vezels in

het papier en een beeldmerk rechtsonder op.

. 0nder een UV-lamp verandert het blauwe nummer in de rechterboven-

hoekvan kleur.

. ln het papier is een hologram zichtbaar,

Authenticity features

You can assess whether you have been presented with an original

Certificate by checking whether:
. the paper bears a grid pattern and the blue Dutch government

logo;
. the paper contains a unique wavy watermark;
. under a UV lamp, the paper remains darkand small fibres and

an emblem in the paper light up in the bottom right corner;

. under a UV lamp, the blue number in the top right corner

changes colour;
. a hologram is visible in the paper.

Meer informatie? www.justis.nl For more information, go to www.justis.nl.
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Ged ragsverkla ring Aan besteden

In het kader van de Gedragsverklaring Aanbesteden met aanvraagnummer
20210623003046 heeft Justis de volgende rechtspersonen onderzocht:

Palet Vastgoedonderhoud B.V
05048125
De Blokmat 7
828lJH Genemuiden
Nederland

Jori Genemuiden B.V.
0502 1 1 19
De Blokmat 7
82811H Genemuiden
Nederland
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Echtheidskenmerken

Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u beoordelen of u een

originele verklaring in handen heeft:

. Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.

. Het papier bevat een kaÍakteristiek golvend watermerk.

. Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in

het papier en een beeldmerk rechtsonder op.

. Onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer in de rechterboven-

hoekvan kleur.

. ln hetpapieriseen hologramzichtbaar.

Authenticity features

You can assess whether you have been presented with an original

certificate by checking whether:
. the paper bears a grid pattern and the blue Dutch government

logo;
. the paper contains a unique wavy watermark;

. under a UV lamp, the paPer Íemains dark and small fibres and

an emblem in the paper light up in the bottom right corner;

. under a UV lamp, the blue number in the top right corner

changes colour;

. a hologram is visible in the paper.

Meer informatie? www.justis.nl For more information, go to www.iustis.nl.
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Ged ragsverklaring Aa n besteden

In het kader van de Gedragsverklaring Aanbesteden met aanvraagnummer
20210623003046 heeft Justis de volgende natuurlijke personen (bestuurders en
opgegeven voormalig bestuurders, die volgens de rechtspersoon in de 12
maanden voorafgaand aan de aanvraag een beleidsbepalende functie hebben
bekleed) onderzocht:

Pleijsier

Derk Jan
30 juni 1969
Genemuiden
Nederland

Klaas Derk Jan
24 oktober 1967
Genemuiden
Nederland

Pleijsier
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Echtheidskenmerken

Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u beoordelen ofu een

originele verklaring in handen heeft:

. Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.

. Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.

. Onder een UV-lamp bliift het papier donker en lichten kleine vezels in

het papier en een beeldmerk rechsonder op.

. onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer in de rechterboven-

hoekvan kleur.

. ln hetpapieriseen hologramzichtbaar,

Authenticity features

You can assess whether you have been presented with an original

Certificate by checking whether:
. the paper bears a grid pattern and the blue Dutch government

logo;

. the paper contains a unique wavy watermark;

. under a UV lamp, the paper remains dark and small fibres and

an emblem in the paper light up in the bottom right corner;

. under a UV lamp, the blue number in the top right corner

changes colour;

. a hologram is visible in the paper.

Meer informatie? www.justis.nl For more information, go to www.justis.nl.


