In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst
vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of
weggelaten delen zijn met vierkante haken […] aangegeven.

Inlichtingen over de betrokken organisaties
1.1. NAW- en KvK gegevens van de betrokken organisaties:
RDW Holding B.V.
Twiegweerd 15 Kampen
8266KC Kampen
KvK 56224486
[…]
Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V.
Franz Zieglerstraat 24
1087HN Amsterdam
KvK 59206802
[…]
1.2. Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en
geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.
RDW Holding is een groep van 6 tandartspraktijken en een tandtechniekbedrijf (alleen inkoop) actief in de
regio Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel.
Holland Venture Ondernemers Fonds II (HVOF II) is een investeringsfonds onder management van Holland
Venture Management B.V. HVOF II investeert sinds oktober 2013 in Nederlandse MKB bedrijven binnen
de thema’s zorg, digitalisering en duurzaamheid. Thans is er geïnvesteerd in twee bedrijven Humeca B.V.
(februari’14) en PGZ (januari’15). Humeca is actief op het gebied van productontwikkeling, assemblage en
verkoop van medische instrumenten ten behoeve van brandwonden en huidtransplantatie producten. PGZ
is een instelling gericht op begeleiding en behandeling van jongeren en (jong) volwassen met een
psychiatrische en/of licht verstandelijke beperking. HVOF II heeft sinds januari’15 een belang […] in deze
zorgonderneming, de NZA heeft in januari’15 goedkeuring gegeven voor deze concentratie (zaaknummer
111196). In zaaknummer 111196 is ook Opdidakt als deelneming genoemd van Holland Venture. Opdidakt
is echter geen deelneming van Holland Venture Ondernemers Fonds II, de deelnemingen genoemd in
zaaknummer 111196 vallen onder het management van andere fonds BV. De entiteit HVOF II heeft thans
enkel geïnvesteerd in Humeca BV en PGZ Groep BV.
1.3. Vermeld NAW gegevens van de aangewezen contactpersonen
[…]
[…]
1.4. Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn.
Alle 100% dochtermaatschappijen van RDW Holding BV […] zijn aanbieder(s) van verschillende disciplines
binnen de mondzorg, waaronder tandheelkundige zorg, orthodontie, mondhygiëne, implantologie en
prothetiek.
Holland Venture werkt vanuit een zgn. fondsstructuur, […]. Als financiële speler is Holland Venture op
gepaste afstand betrokken, heeft zij vaak een minderheidsbelang en is zij niet inhoudelijk betrokken bij de
operatie. Vanaf 1981 is Holland Venture actief als participatiemaatschappij binnen het Nederlandse MKB.
Over de jaren heen zijn hierin verschillende thema’s gekozen om effectief in te spelen op maatschappelijke
trends. Thans zijn die thema’s zorg, digitalisering en duurzaamheid. Volgende fondsen kunnen weer
alternatieve focus gebieden hanteren. Derhalve kan Holland Venture het best worden aangeduid als
financiële speler en niet als zorgorganisatie.

1.5. Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de
regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe.
RDW Holding heeft in totaal 91 medewerkers waarvan 34 middels een overeenkomst van opdracht (VARWUO) en 57 medewerkers staan op de loonlijst. Van het totaal van 91 medewerkers verlenen er 9
medewerkers geen zorg (administratief medewerker, receptioniste etc.), de overige medewerkers zijn
tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en assistenten.
Bij Holland Venture zijn er 11 medewerkers in dienst, geen van de medewerkers verlenen zorg. Bij
Humeca zijn er 12 medewerkers in dienst, geen van de medewerkers verlenen zorg. Voor PGZ verwijs ik
naar zaaknummer 111196, waarin e.e.a. uitgebreid staat vermeld. Binnen PGZ zorgverlening zijn er
momenteel 104 medewerkers werkzaam waarvan 87 zorg verlenen.
2. Gegevens over de concentratie
2.1. Beschrijf het karakter van de operatie:
Een concentratie volgens artikel 27 lid 1 onder b
Het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap door een of meer ondernemingen over een of meer
andere ondernemingen of delen daarvan door middel van de verwerving van participaties in het kapitaal of
van vermogensbestanddelen, uit hoofde van een overeenkomst of op enige andere wijze.
De gekozen structuur is dat er door HVOF II BV een nieuwe BV wordt opgericht (NewCo). Holland
Venture krijgt […]van de aandelen van NewCo en stort […] van de koopsom in cash in de NewCo.
RDW Properties krijgt […] van de aandelen van NewCo maar blijft de koopsom verschuldigd. NewCo
koopt per 1/1/2015 de aandelen van de verschillende vestigingen van RDW Properties (RDWP). Ze betaalt
daarvoor […]van de Koopsom. De overige […] wordt weggestreept tegen de openstaande storting van
RDWP in NewCo. NewCo krijgt een driekoppige RvC, één op voordracht van HVOF II, één op
voordracht van RDWP en gezamenlijk wordt een derde persoon aangewezen. […]
[…]
2.2. Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden
gerealiseerd.
RDW Holding en haar dochtermaatschappijen zullen na de toetreding van Holland Venture de huidige
(zorg)activiteiten op eenzelfde voet voortzetten als voor de toetreding van Holland Venture. Op het
gebied van strategie, financiën en de buy-and-build strategie zal Holland Venture daar waar nodig
ondersteuning bieden. Partijen beogen de transactie zo spoedig mogelijk na goedkeuring NZA tot stand te
brengen.
Op het gebied van financiën zal HVOF II zich voornamelijk bezig houden met monitoring en rapportage per
praktijk en op geconsolideerd niveau. Vanuit Holland Venture zal een investment analist zich in de eerste
100 dagen na closing bezig houden met het opstellen van deze rapportages, naar alle waarschijnlijkheid zal
dit gebeuren vanuit de bestaande IT pakketten te weten […] voor alle informatie rondom patiënten en
verrichtingen en […] voor alle financiële informatie. De rapportages moet maandelijks inzicht verstrekken
in o.a. stoelbezetting, verrichtingenmix, productiviteit per tandarts en allerlei relevante financiële informatie.
Met betrekking tot de ondersteunende diensten zal er niet veel veranderen voor de praktijken wel streven
partijen naar centralisatie op het gebied van algemene functies zoals declaraties. financiën, HR en ICT.
In de eerste periode na de transactie zal Holland Venture zich meer in detail een beeld gaan vormen van
de organisatie, de zogenaamde 100 dagen periode. Binnen deze periode worden korte- en lange termijn
doelen opgesteld, de lange termijn doelen zullen uiteindelijk in een strategisch meerjarenplan worden
vastgelegd. Een hoofdstuk in het 100 dagen plan zal worden gewijd aan het centraliseren van bepaalde
algemene functies, omdat hier op het eerste oog optimalisatie slagen zijn te halen. Welke zaken uiteindelijk
worden gecentraliseerd zal nader moeten worden onderzocht in de 100 dagen periode, de investeerder
moet de onderneming immers goed begrijpen.

Een goed voorbeeld is het centraliseren van de declaraties van de betreffende praktijken en het
onderbrengen bij één factormaatschappij, nu wordt er gebruik gemaakt van twee factormaatschappijen.
Indien alle praktijken worden ondergebracht bij één factormaatschappij zal het factorpercentage en
daarmee de financieringskosten omlaag kunnen worden gebracht.
Thans zullen de volgende ondersteunende diensten na transactie in aanmerkingen komen voor een
optimalisatieslag:
[…]
2.3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie
De gezamenlijke doelstelling is de bestaande groep van 6 tandartspraktijken uit te laten groeien tot een
efficiënt georganiseerde keten van ca. 15 - 20 praktijken. Een keten waarbij kwaliteit voor de mondzorg
hoog in het vaandel staat, kwaliteit staat bij RDW voor:
 Onze praktijk is goed bereikbaar via telefoon en email;
 Bij veranderingen in het praktijkbeleid geven we goede berichtgeving via Facebook, Twitter of Rss-feed
op deze site;
 Alle tandartsen zijn BIG geregistreerd en spreken Nederlands;
 We bieden meerdere gespecialiseerde disciplines onder een dak;
 We werken volgens hygiëneprotocollen op ISO9001 niveau;
 De praktijk is alle werkdagen geopend, ook tijdens schoolvakanties;
 We gebruiken moderne apparatuur, zoals digitale röntgenapparatuur;
 Bij behandelingen boven € 250 hanteren we begrotingen;
 Een praktijk manager helpt u bij vraagstukken op het gebied van facturen, verzekeringen en klachten;
 Een team van gecertificeerde preventieassistentes besteedt veel aandacht aan kinderen en hun
poetsgedrag;
 U weet vooraf bij welke tandarts u behandeld wordt. U behoudt uw eigen tandarts;
 We maken gebruik van hoogwaardige materialen;
 Er is parkeergelegenheid bij de praktijk.
2.4. Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de
voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk
de voorkeur heeft gekregen.
[…]. Het management streeft de komende jaren een actieve buy-and-build strategie na waarbij bestaande
tandarts (solo-)prakijken binnen de regio Noord, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland worden
geacquireerd en geïntegreerd in de keten. In Holland Venture heeft men een partner gevonden die
financiële en strategische ondersteuning biedt en ruime ervaring heeft in de zorgsector.
3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie
3.1. Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s).
RDW Holding is een gezonde winstgevende organisatie en zal na de transactie worden ondersteund door
Holland Venture, een kapitaalkrachtige Nederlandse (zorg)investeerder. Eventuele toekomstige acquisities
zullen enkel plaatsvinden na uitgebreid financieel, juridisch en organisatorisch onderzoek, wanneer blijkt dat
er intern voldoende financiële en personele middelen zijn om de transactie te kunnen verwerken en
uitsluitend wanneer de transactie geen schadelijke gevolgen heeft voor bestaande stakeholders zoals
patienten en medewerkers.
De transactie wordt gefinancierd vanuit Holland Venture Ondernemers Fonds II een investeringsfonds met
private gelden van ondernemers, familie offices en succesvol managers. Op transactiedatum is er is geen
sprake van additionele bancaire financiering.
Omdat HVOF II niet wordt aangeduid als zorgaanbieder (in de mondzorg) maar als financiële partij is er
geen sprake synergie voordeel. Als men kijkt naar de organisaties waarin HVOF II een belang heeft, te
weten Humeca in Enschede (medische apparatuur voor brandwonden) en PGZ in Zuid-Nederland

(instelling voor kinderen met psychiatrische en/of licht verstandelijke beperking) zijn ook hier geen
synergievoordelen te behalen.
De transactiekosten worden begroot op […], waarvan ca. […] advocaatkosten, […] notariskosten en het
restant advieskosten.
[…]
3.2. Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt.
De toetreding van Holland Venture zal geen gevolgen hebben voor de zorgverlening aan de cliënten van
RDW.
Deze transactie leidt alleen tot toetreding van een […] aandeelhouder. De inhoud van het dienstenaanbod
van RDW wijzigt daardoor niet en we verwachten dan ook dat er geen effecten zijn voor cliënten. Er is
derhalve geen plan om cliënten te informeren over de toetreding van de nieuwe aandeelhouder. Ook is er
geen sprake van aanpassing van de relatie tussen de werkgever en werknemers.
Het merendeel van de orthodontisten, mondhygiënisten en tandartsen werken volgens een overeenkomst
van opdracht (praktijkmedewerking), waarin staat opgenomen dat de praktijkmedewerker voor eigen
rekening en risico het beroep van orthodontist, mondhygiënist of tandarts uitoefent. Voorts staat er in
opgenomen dat de praktijkmedewerker bij zijn werkzaamheden de tandheelkundige behandelingen
zelfstandig en naar eigen inzicht verricht, voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, doch
conform de binnen de beroepsgroep gangbare standaarden.
Ook na de concentratie tussen HVOF II BV en NewCo BV zal bovenstaande van kracht blijven. Het
behandelend personeel zal haar werkzaamheden ten gevolge van de toetreding door HVOF II niet
veranderen. Daarmee zal de cliënt ook niets van de concentratie merken.
3.3. Beschrijf de risico’s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze
waarop deze risico’s worden ondervangen.
Partijen zijn voornemens de bestaande zes locaties (Nieuwkoop, Amstelveen, Kampen, Genemuiden,
Dalfsen en Oldebroek) niet te wijzigen, op het gebied van bereikbaarheid van de (mond)zorg zullen er geen
risico’s ontstaan.
3.4. Beschrijf de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze
waarop deze risico’s worden ondervangen.
De toetreding van Holland Venture zal geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de geleverd mondzorg
binnen de RDW praktijken. De kwalitatief hoogwaardige mondzorg zal blijven worden verricht in ISO
gecertificeerde praktijken (Kampen en Genemuiden) waar gewerkt wordt volgens vaste protocollen en
volgens bestaande kwaliteitseisen op het gebied van hygiëne en wet- en regelgeving.
4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg
4.1. Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie
één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen
van de concentratie voor de continuïteit van: ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute
verloskunde, crisisopvang geestelijke gezondheidszorg, AWBZ, bezien in de sociale
context
Niet van toepassing, er is geen sprake van cruciale zorg. Iedere praktijk is wel lid van de kring
tandartsen in de regio en zodoende afwisselend aangesteld als spoedgevallendienst in de betreffende
regio in de avonden, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen.
4.2. Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in
gevaar komen en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen.

Niet van toepassing, er is geen sprake van cruciale zorg. Iedere praktijk is wel lid van de kring
tandartsen in de regio en zodoende afwisselend aangesteld als spoedgevallendienst in de betreffende
regio in de avonden, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen.
5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders
5.1. Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres,
telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de
cliëntenraad.
Zowel bij RDW als bij HVOF II is er geen cliëntenraad, ondernemingsraad (OR) en/of
personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld. De Vennootschappen hebben geen cliëntenraad en
ook geen ondernemingsraad. Uit een (recente 2013) NZa-concentratie uitspraak welke is
gepubliceerd op de website van de Nza 1 begrijpen wij dat er op dit moment geen algemene
tandartspraktijken zijn die melding maken van een cliëntenraad, deze blijkt dus niet gebruikelijk in deze
sector. De Minister van VWS zou hebben bevestigd dat het nooit de bedoeling is geweest dat (o.a.)
mondzorg onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zou vallen. Enkele
jaren geleden zou de Minister al geconstateerd hebben dat de huidige WMCZ onduidelijk is
geformuleerd in dit opzicht en voorgesteld om instellingen die als WTZi-toegelaten zijn aangemerkt
(waaronder mondzorg) uit te zonderen (Kamerstukken II 2006/07, 30 946, nr. 3, p. 3). Dat voorstel is
later op-/overgenomen in het wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten Zorg en andere wetten in
verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg. De WMCZ zal
dan worden ingetrokken en vervangen door regelingen in de Wet Cliëntenrechten Zorg. De
verplichting tot het regelen van de medezeggenschap zou dan alleen gelden niet voor alle
zorgaanbieders, maar uitsluitend voor instellingen die intramurale of extramurale AWBZ-zorg of
andere intramurale zorg leveren.
Het ontbreken van een (gemeenschappelijke) OR kan verklaard worden vanuit het feit dat er door de
verschillende ondernemingen die deel uitmaken van RDW niet voldaan wordt aan het getalscriterium
van artikel 2 WOR: bij geen enkele van de bij RDW betrokken vennootschappen is meer dan 50
werknemers werkzaam. De RDW Groep is ontstaan uit kleine, zelfstandige tandartspraktijken met
een beperkt aantal werknemers. Er was geen verplichting tot het instellen van een OR of PVT bij deze
klassieke tandartspraktijken en de behoefte tot het instellen van een vorm van
personeelsvertegenwoordiging werd, met name ook vanwege de omvang van deze praktijken, niet
gevoeld.
Geleidelijk aan zijn door de tandartsen-aandeelhouders in RDW activiteiten van tandarts- en
orthodontiepraktijken (en aandelen in het kapitaal van BV’s die tandartspraktijken drijven) aangekocht.
De zelfstandigheid van de praktijkvoering in de bij RDW betrokken praktijken werden behouden.
Uiteindelijk heeft echter eind 2013 een herstructurering plaatsgevonden, die tot de huidige
vennootschapsstructuur van RDW heeft geleid. Hoewel alle praktijken onder dezelfde structuur vallen
presenteert men zich naar buiten als een individuele praktijk zoals de naamgeving ook doet
vermoeden; tandarts Kampen-Genemuiden of Tandarts Smidsvuur-Nieuwkoop. Daarnaast vinden er
geen gezamenlijke team overleggen plaats, worden praktijken ieder afzonderlijk (bancair) gefinancierd
en is er slechts beperkt sprake van uitwisseling van personeel. Voorgenoemde geeft aan dat er thans
nog geen sprake is van een echt groepsverband en er dus ook is besloten geen gemeenschappelijke
OR in te stellen. Wellicht dat dit in de toekomst, bij verdere groepsvorming wel gaat plaatsvinden.
Overigens zijn enkele medewerkers (HR, financiën) wel geïnformeerd over de beoogde toetreding
van Holland Venture, hieruit kwamen geen bezwaren uit naar voren en werd de toetreding juist
enthousiast ontvangen.
5.2. Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:
A. Het verloop van de raadpleging van cliënten:

1http://www.nza.nl/104107/421471/1010437/Melding_Concentratie_Samenwerkende_Tandartsen_Nederland_en_Tandartspraktijk
_T._Giltay.pdf, nrs 36 e.v.]

Partijen zijn voornemens het personeel en/of de cliënten na de concentratie op de hoogte te
brengen van de toetreding van HVOF II, in de dagelijkse gang van zaken zullen zowel het
personeel als de cliënten er weinig van merken.
De medewerkers van HVOF II zijn allen geïnformeerd over de concentratie met RDW,
simpelweg omdat men meewerkt om de concentratie tot stand te brengen. Binnen RDW zijn
enkel de twee directeur-eigenaren en de praktijkmanager geïnformeerd, het overige personeel
wordt geïnformeerd zodra de concentratie tot stand is gebracht.
Deze transactie leidt alleen tot toetreding van een […] aandeelhouder. De inhoud van het
dienstenaanbod van RDW wijzigt daardoor niet en we verwachten dan ook dat er geen effecten
zijn voor cliënten. Er is derhalve geen plan om cliënten te informeren over de toetreding van de
nieuwe aandeelhouder.

B. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar
voldoende geïnformeerd zijn over:
Niet van toepassing.
C. Het oordeel van cliënten
Niet van toepassing.
5.3. Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres,
telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de
ondernemingsraad.
Niet van toepassing.
5.4. Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:
A. Het verloop van de raadpleging van het personeel:
De medewerkers van de ondersteunende stafdiensten (administratie, praktijkmanager(s)) zijn
reeds in maart 2015 geïnformeerd. Zoals bij 2.2 beschreven heeft een toetreding van Holland
Venture mogelijk alleen gevolgen voor de werkzaamheden van deze medewerkers. In juni 2015
hebben partijen volledig overeenstemming bereikt over de transactiedocumentatie, vervolgens is
al het personeel geïnformeerd middels […] welke per mail en in de betreffende praktijk is
opgehangen.
Samenwerking Holland Venture
Amsterdam, 12 mei 2015
Beste Collega,
Volgende week zal de Amsterdamse investeringsmaatschappij Holland Venture als
aandeelhouder van RDW Tandartsen toetreden. Wij zijn zeer verheugd jou dit te kunnen
mededelen. Holland Venture is een ervaren (zorg)investeerder die kleine en middelgrote
ondernemingen in Nederland helpt te groeien. Samen met de nieuwe aandeelhouder Holland
Venture hebben wij de ambitie om de huidige groep van 6 tandartspraktijken te laten groeien
naar een efficiënt georganiseerde keten van ca. 15 - 20 praktijken in de regio Oost, West en
Midden Nederland. Binnen de individuele praktijken zullen er vooralsnog geen organisatorische
veranderingen plaatsvinden en ook in de toekomst zullen […] jullie vaste aanspreekpunt blijven.
Wij hopen jou op deze manier voldoende te hebben ingelicht over de toetreding van Holland
Venture en de toekomstige groeiplannen van RDW Tandartsen. Mocht jij naar aanleiding van het
bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
[…]

B. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar
voldoende geïnformeerd is over:
De onder 5.4A geïnformeerde medewerkers hebben aangegeven dat ze tijdig en op begrijpelijke
wijze zijn geïnformeerd.
C. Het oordeel van het personeel
De onder 5.4A geïnformeerde medewerkers hebben allen positief gereageerd op de toetreding
van Holland Venture. Zijn zien de strategische en financiële toegevoegde waarde van Holland
Venture en hopen gezamenlijke de bestaande groep tandartspraktijken uit te bouwen tot een
nationale tandartsenketen.
5.5. Beschrijf welke andere stakeholders – zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en
regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is
tot de betrokken zorgaanbieder(s).
Zorgverzekeraars, banken en lokale overheden zijn niet betrokken geweest bij deze concentratie. […]
Voor de praktijken Middenhoven en Smidsvuur is geen overleg gepleegd met zorgverzekeraars omdat
hier geen contracten met zijn afgesloten. De praktijken Oldebroek, Kampen, Genemuiden en Dalfsen
hebben wel een contract mondzorg met de zorgverzekeraar. echter de zeggenschap […] nog steeds
bij RDWP) in deze praktijken veranderd niet dusdanig dat de zorgverzekeraars op de hoogte moeten
worden gebracht, dit is dus ook niet gebeurt.
5.6. Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische
postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders.
Niet van toepassing.
5.7. Beschrijf voor elke stakeholder:
A. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder:
Niet van toepassing.
B. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar
Niet van toepassing.
C. Het oordeel van stakeholders:
Niet van toepassing.
6. Mee te zenden documenten
6.1. Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de
concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de
(voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet
blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen
zijn.
Zie bijgesloten (getekende) intentieovereenkomst tussen Holland Venture Ondernemers
Fonds II B.V., Marc Rooker Holding B.V. en RP de Wit Beheer B.V.
6.2. Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op
functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten.
Zie bijgesloten de uittreksels KvK van (I) RDW Holding, RP de Wit Beheer B.V., Marc Rooker
Holding B.V. en (II) Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V., Holland Venture Management
B.V

6.3. Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u
cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt
geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld.
Niet van toepassing. Tot op heden zijn er geen schriftelijke stukken gedeeld met cliënten,
personeel en evt. andere stakeholders. De betrokken partijen zijn uitsluitend de partijen
vermeld onder 1.1 en haar adviseurs.
Amsterdam, dinsdag 16 juni 2015

Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V.
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