
 

Ondergetekenden: 

i. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag (“Geldgever”) 

en 

ii. [statutaire naam woningcorporatie], gevestigd te [plaats] en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer [nummer] (“Geldnemer”) 

overwegende dat: 

a. Geldgever voornemens is een of meerdere geldleningen te verstrekken aan Geldnemer, elk ten 
behoeve van de financiering van een project (het “Project”); 
 

b. Geldgever voor de financiering van deze geldlening(en) gelden zal aantrekken of heeft 
aangetrokken van de European Investment Bank (Europese Investeringsbank, “EIB”); 

 
c. in verband met de vereisten omtrent de aanwending van de EIB gelden, Geldgever vraagt en 

Geldnemer bereid is het onderstaande te verklaren; 

komen het volgende overeen: 

Geldnemer verklaart zich in te spannen aan de volgende vereisten te voldoen: 

1. Geldnemer zal de geldlening(en) aanwenden voor de aan Geldgever aangegeven of aan te 
geven Projecten. 
 

2. Geldnemer zal de Projecten binnen een specifieke periode uitvoeren. 
 

3. Geldnemer zal bij de aanschaf van benodigdheden en de verlening van opdrachten voor 
uitvoering van de Projecten: (a) voor zover van toepassing op de Projecten, EU-regelgeving in 
acht nemen, en (b) voor zover EU-regelgeving niet van toepassing is, inkoopprocedures in 
acht nemen die criteria van duurzaamheid en efficiëntie bevatten en, in geval van publieke 
overeenkomsten, de beginselen van transparantie, gelijke behandeling en non-discriminatie op 
basis van nationaliteit in acht nemen. 
 

4. Geldnemer zal de goederen die deel uitmaken van de Projecten in goede staat (onder)houden. 
 

5. Geldnemer zal bij de uitvoering en operatie van de Projecten voldoen aan de relevante 
(milieu)wetgeving en EU-normen. 

 
6. Geldnemer zal op verzoek van Geldgever bevestigen dat alle benodigde autorisaties om te 

voldoen aan nationale milieu- en mededingingswetgeving voor de (constructie en operatie van 
de) Projecten zijn verkregen. 

 
7. Geldnemer zal een administratie houden van de uitgaven in verband met de Projecten.  

 
8. Naar beste weten van Geldnemer zijn de eigen gelden die worden geïnvesteerd in de Projecten 

niet van illegale herkomst en niet afkomstig van witwassing of financiering van terrorisme. 
Geldnemer zal Geldgever onmiddellijk informeren indien Geldnemer op enig moment op de 
hoogte raakt van de illegale herkomst van dergelijke gelden. 

 
9. Geldnemer zal alle noodzakelijke medewerking verlenen en toestaan dat door de EIB 

aangewezen personen, evenals personen die door andere instellingen of organen van de 
Europese Unie op basis van bindende EU-regelgeving zijn aangewezen, desgevraagd: 



 
a. de locaties, installaties en werken van de Projecten bezoeken om controles uit te voeren; 

 
b. vertegenwoordigers van Geldnemer interviewen en geen contact met andere bij de 

Projecten betrokken personen belemmeren; en 
 

c. de administratie met betrekking tot de uitvoering van de Projecten inzien en kopieën van 
de bijbehorende documenten maken, voor zover wettelijk toegestaan. 
 

10. In geval van een finale en onherroepelijke veroordeling van een lid van het management van 
Geldnemer voor het begaan van een strafbaar feit in het kader van de uitoefening van 
zijn/haar professionele taken, zal Geldnemer binnen een redelijke termijn maatregelen treffen 
om te waarborgen dat het betreffende lid van het management geen activiteiten (meer) 
verricht in relatie tot de gelden verstrekt door Geldgever of in relatie tot de Projecten.  
 

11. Geldnemer zal Geldgever direct op de hoogte stellen van enige maatregel die Geldnemer treft 
zoals bedoeld onder 10. 

 
12. Geldnemer zal Geldgever direct op de hoogte stellen van een beschuldiging, klacht of 

informatie met betrekking tot strafbare feiten in verband met de Projecten en indien een van 
de verklaringen zoals in deze brief opgenomen niet meer juist is. 

 
13. Geldnemer erkent dat de EIB kan worden verplicht informatie met betrekking tot Geldnemer, 

de geldlening(en) van Geldgever en/of Project(en) te verstrekken aan een bevoegde instelling 
of orgaan van de Europese Unie in overeenstemming met bindende EU-regelgeving. 

Aldus overeengekomen en ondertekend: 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten [statutaire naam woningcorporatie ] 
 
 
 
 
 
______________________ 

 
 
 
 
 
______________________ 

Naam: Naam: 
Functie: Functie: 
Datum: Datum: 
 


