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Verzoek tot toekomstig leverancier  
 
 

Leveranciersnaam  

Adres  

Postcode woonplaats  

Telefoonnummer  

Contactpersoon  

e-mailadres contactpersoon  

IBAN nummer  

Kamer van Koophandel  

BTW nummer  

Aantal werknemers  

MKB (EU-norm) 

 
□ 0 – 10 werknemers (micro) 

□ 10 – 50 werknemers (klein) 

□ 50 – 250 werknemers (groot) 

 
 
1. Omschrijving van uw aan te bieden producten en/of diensten: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
2. Maatschappelijke waarde 

Welke maatschappelijke waarde kan uw onderneming toevoegen aan ROC Ter AA. (bijv. beschikbaar 
stellen van Beroepspraktijkvorming-plaatsen voor studenten, het verzorgen van een workshop voor 
studenten). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

            z.o.z 



 20150401  2 

 
 

 
3. Algemene inkoopvoorwaarden ROC Ter AA 

Op al onze inkopen zijn de algemene FSR inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan MBO 
instellingen van toepassing.  
De algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemer zijn niet van kracht. 
De algemene FSR inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan MBO instellingen vindt u op 
onze website onder Algemene inkoopvoorwaarden. 

 
4. Als toekomstige leverancier dient u te voldoen aan: 
 

Uw ondernemingen,  en ondernemingen waarvan de bestuurders, in de afgelopen vier jaar niet bij een 
rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft is (zijn) veroordeeld wegens:  
a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk 

Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);  
b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 1997, L 195) 

respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 
1998, L 358);  

c. fraude in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële 
belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);  

d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, 
L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 
2001, 344).  

e. Als veroordelingen als bedoeld onder a, b,c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen 
op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 
420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.  

f. niet verkeren in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens 
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, of niet verkeert in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving.  

 

 
Als toekomstig leverancier gaan wij akkoord met de algemene FSR inkoopvoorwaarden voor Leveringen 
en Diensten aan MBO instellingen en de verdere eisen die  gesteld worden door ROC Ter AA aan 

toekomstige leverancier. 
 
Plaats: 

 
Datum: 
 
Naam tekenbevoegde namens toekomstige leverancier: 

 
Handtekening: 
 

 
 
Uw verzoek  tot toekomstig leverancier kunt u sturen naar: 

 
ROC Ter AA 
Afdeling inkoop – verzoek toekomstig leverancier 

Postbus 490 

5700 AL  HELMOND 
 
Uw verzoek tot toekomstig leverancier blijft 12 maanden geldig. 

Na aanmelding ontvangt u bericht of u geplaatst bent op de longlist.  
 
 

 


