
 
 

 

 

Voorbeeld (optioneel gebruik, niet noodzakelijk voor subsidieaanvraag) 

Intentieverklaring deelnemers samenwerkingsverband Kickstart 
Medicatieoverdracht  
 
 
Om tot een valide aanvraag voor deelname aan de Kickstart te komen, die voldoet aan het beleidskader, wordt op 
voorhand de nodige inspanning en commitment gevraagd van de potentiële deelnemers aan een mogelijk 
samenwerkingsverband. 
Daarbij dienen partijen, onder aanvoering van de penvoerder, verplichtingen aan te gaan met leveranciers. Ook dit 
vraagt bestuurlijke commitment van de verschillende deelnemers. 
 
Daarom geven wij het advies om in een vroeg stadium van het vormen van het samenwerkingsverband een 
intentieverklaring op te stellen en bestuurlijk te laten accorderen door de verschillende potentiële deelnemers. 
 
 

Intentieverklaring 
 
De ondergetekenden: 
  
(Naam Partij 1) gevestigd aan de (Straat en huisnummer Partij 1), (postcode en Plaats Partij 1) rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de Partij 1), hierna te noemen ‘Penvoerder’, 
  
en 
  
(Naam Partij 2) gevestigd aan de (Straat en huisnummer Partij 2), (postcode en Plaats Partij 2) rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de Partij 2), hierna te noemen ‘Partij 2’, 
 
 
(Naam Partij 3) gevestigd aan de (Straat en huisnummer Partij 3), (postcode en Plaats Partij 3) rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door (Naam vertegenwoordiger van de Partij 3), hierna te noemen ‘Partij 3’, 
 
(N.b. al naar gelang het aantal deelnemende partijen dient dit verder te worden uitgebreid) 
  
Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 
  
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt. 
  
Artikel 1 Intentie 
Partijen spreken de intentie uit om een samenwerkingsverband te vormen, hetgeen bedoeld is om deel te kunnen 
nemen aan de Kickstart Medicatieoverdracht zoals beschreven in het beleidskader zoals gepubliceerd. 
De volgende activiteiten zullen worden ondernomen: 
 

- Kennisname van het beleidskader en Plan van Aanpak Kickstart 
- Aangaan van een samenwerkingsoverkomst t.b.v. aanvraag Kickstart subsidie 
- Afstemming met penvoerder over contact met leverancier en bouwkostenspecificaties 



 
 

 

 

- Inhoudelijke bijdrage aan het activiteitenplan en begroting (t.b.v. subsidieaanvraag) 
- Afgifte van DAEB overeenkomst en de-minimisverklaring (indien van toepassing) 
- Interne afstemming binnen de organisatie ten behoeve van totstandkoming samenwerkingsovereenkomst 

 
  
Artikel 2 Periode 
De intentieverklaring wordt aangegaan voor een periode van zes maanden, beginnende op moment van dagtekening. 
Deze verklaring wordt beëindigd op het moment dat deze wordt vervangen door een rechtsgeldige 
samenwerkingsovereenkomst, dan wel als de periode van zes maanden is verstreken.  
Met wederzijds goedvinden van alle partijen, en alleen met schriftelijk akkoord, kan deze intentieverklaring eenmalig 
voor een periode van maximaal 6 maanden worden verlengd.  
  
Artikel 3 Exclusiviteit 
Tijdens de genoemde periode in Artikel 2 zal exclusiviteit gelden. Partijen zullen tijdens genoemde periode niet in 
onderhandeling gaan met andere partijen om tot een samenwerkingsverband te komen in het kader van deelname 
aan voornoemde Kickstart. Indien één partij dit aan alle andere partijen vooraf meldt en hiervoor expliciete 
toestemming krijgt, kan van dit artikel worden afgeweken. 
  
Artikel 4 Verplichtingen 
Partijen gaan een inspanningsverplichting aan om te komen tot de gewenste samenwerking en aanvraag conform het 
geldende beleidskader. Hierbij heeft geen enkele partij een vordering of anderszins contractuele verplichting ten 
aanzien van het leveren van de gevraagde inspanning. 
Wel mag van partijen worden verwacht dat zij, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, voldoende 
capaciteit (tijd en functies) beschikbaar stellen voor het inrichten van de gewenste samenwerking. 
Tevens dragen alle partijen zorg voor een juiste onderlinge bestuurlijke afstemming waar het gaat om aangaan van 
mogelijke verplichtingen, governance als andere zaken met een direct financieel of juridisch belang. 
  
Artikel 5 Geheimhouding 
1.    Partijen verklaren volledige geheimhouding van elkaars bedrijfsgegevens 
2.    Partijen verklaren volledige geheimhouding omtrent elkaars zakelijke relaties. 
  
Artikel 6 Toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de 
rechtbank in (Plaats).   
              
Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) d.d. (DATUM) 
  
Naam Partij 1                                                   
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 
Naam Partij 2 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 
Naam Partij 3 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door 


