
Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

R 1516000 

Gedragsverklaring Aanbesteden 

> Retouradres Postbus 16115 2500 BC Den Haag 

TEST holding B.V. 
T.a.v. De heer T. Test 
Adres + huisnummer 
Postcode + Plaatsnaam 

Datum 1 oktober 2020 
Ons kenmerk Aanvraagnummer 

Naam rechtspersoon TEST holding B.V. 
I 

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, 

M. Visser 
Algemeen directeur 

Certificate of Conduct for Procurement 
The Minister for Legal Protection has conducted an investigation 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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Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

R 1515999 

Gedragsverklaring Aanbesteden 

In het kader van de Gedragsverklaring Aanbesteden met aanvraagnummer 
xxxxxxxxxx heeft Justis de volgende rechtspersoon onderzocht: 

Naam rechtspersoon TEST holding B.V. 
KvK- Inschrijvingsnr 11223344 

Vestigingsadres Adres + huisnummer 
Vestigingsplaats Postcode + Plaatsnaam 

Land Nederland 
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Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

R 1515998 

Gedragsverklaring Aanbesteden 

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

Geslachtsnaam Geslachtsnaam 
Tussenvoegsels 
Voorna(a)m(en) Voornaam 
Geboortedatum Geboortedatum 
Geboorteplaats Geboorteplaats 

Geboorteland Nederland 

JUStiS 
and Sec o,: 42.0 

Sa<S°Ve,» 
ei 
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