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Ministeie van lustitie en Veíligheíd

Aa n besteden

> Retouràdres Postbus 16115 2500 BC Den Haag

Stichting De Helpende Hand
T.a.v. De heer A.G.l. Tack
Weberstraat 14
4777 AA ST. WILLEBRORD

Datum 4 oktober 2020
Ons kenmerk 20200916001751
Naam rechtspersoon Stichting De Helpende Hand

hierna te noemen: betrokken rechtspersoon
heeft een Gedragsverklaring Aanbesteden aangevraagd.

Ik heb een onderzoek naar het gedrag van betrokken rechtspersoon en bij

de

rechtspersoon betrokken natuurluke personen ingesteld. Uit het onderzoek zijn
geen bezwaren gebleken tegen betrokkenen in verband met inschrijving op
overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor
openbare werken of prijsvragen.

op grond van artikel 4.1 van de Aanbestedingswet geef ik de Gedragsverklaring
Aanbesteden af.
De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

fi{<

M. Visser

Algemeen directeu r
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CertiÍícate of Conduct for Procuretuent
The Minister for Legal Protectaon has conduded an investigatioó into the behavtour of the person
mentionec, in this certlflcate and declares that no objections agalnst this person have resulted from
this investigàtion. The state secÍetary heíeby issues the certificate of conduct for procurement,
pursuènt to article 4.1 of the Dutch procurement Act.
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Echtheidskenmerken

Authenlicity features

Aan de hand van devolgende kenmerken kunt u beoordeien of u een

You (àn assesswhetheryou heve been presen(ed with àn originàl

oÍiginele veÍklà ring in hànden heeftl

'
.
'
.
.

Het pàpieÍ

is

voorzien van een Éster en het blàuwe rijklogo.

Het papieÍ bevat een karakteristiekgolvend watermerk.

0ndereenUV-làmpblijft hetpàpierdonkerenlichtenkleinevezelsin
het papieí en een beeldmerk íechtsonder op.

ondereen UV-lampverandenhetblauwenummeÍindeÍe(hterbovenhoekvan kleur
ln

hetpapieÍiseen hologramzichtbàat

Nleeí informatre? www.iustis.nl

CeÍtifi cète by checking whether:

.
.
.

.
.

the paper beals à grid pattern ànd the blue Dutch government
logo;
the paper (ontains a unique wevy wateímaík
under a UV lamp, the papeí remainsdarkènd smallfibresènd
èn emblem

inthepàperliShtup

in

thebottom rightcorner;

under a UV lamp, the blle number in the top right corfier

chàngescolour;
a

Fo r

hologram i5visible in the pàpeL

more iníorrÍation, go to www.lustis. n
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