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WEDERZIJDSE	INTENTIEVERKLARING		
 
 
 
 
 
 
       
                     
Sittard, XX-XX-2021 
 
Opgesteld door  : R.G.B. (Roland) Griek 
Onderwerp   : Intentieverklaring  
 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 
I. Diamo Realisatie B.V., een besloten vennootschap statutair gevestigd te Sittard-Geleen, 
kantoorhoudende aan de Rijksweg Zuid 35 te (6131 AL) Sittard, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 81760809, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”, 
 
en 
 
II. XXXXXXXX, wonende te XXXXX, aan de XXXXXX XX te XXXX XX XXXXX, hierna te 
noemen “de Opdrachtgever”, 
 
 
hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en afzonderlijk “Partij”, 

 
NEMEN IN AANMERKING DAT: 

• de Opdrachtnemer een aannemer is op het gebied van bouwen, verbouwen en renoveren van 
onder andere woningen en (kantoor)panden; 

• de Opdrachtgever verbouwingsplannen heeft in de woning gelegen aan de [straatnaam + 
huisnummer] (nader te noemen: “het Project”); 

• Partijen in onderhandeling zullen treden met als doel overeenstemming te bereiken omtrent 
de omvang en voorwaarden van het Project uit te voeren door de Opdrachtnemer (hierna: “de 
Onderhandelingen”);  

 

 

Adres: Vestiging & Correspondentie 
Sittard 

 Rijksweg Zuid 35 
 6131 AL Sittard 
 
 Vestiging Maastricht 
 Capucijnenstraat 21-C07 
 6211 RN Maastricht 
 
 
KvK nr: 81760809 
BTW nr: NL86.2210537.B01 
 
Bank: Rabobank 
IBAN: NL57RABO 0333.1762.78 
G-rek.: NL52RABO 0991.5010.12 
 
Tel: +31 85 580 33 33 
E-mail: info@diamorealisatie.nl 
Website: www.diamorealisatie.nl 
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Partijen hun afspraken daaromtrent wensen vast te leggen in deze intentieverklaring (nader te noe-
men: “Intentieverklaring”). 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

1. De Opdrachtnemer ontvangt na ondertekening van deze Intentieverklaring een factuur  
van € 750,00 incl. btw voor de advisering en uitwerking van het advies inclusief de calculatie 
voor het Project in de vorm van een raming/offerte (“de Fee”).  

2. De Fee zal bij gunning van de opdracht aan Opdrachtnemer bij de oplevering van het Project 
in mindering worden gebracht op de laatste betalingstermijn; 

3. De Opdrachtgever committeert zich gedurende de Onderhandelingen niet met derden in on-
derhandeling te treden omtrent dezelfde of een soortgelijke samenwerking;  

4. Partijen zijn bevoegd om de Onderhandelingen terstond schriftelijk of per e-mail te beëindigen 
zonder dat daar enige uitleg voor noodzakelijk is. Indien een der Partijen de Onderhandelin-
gen beëindigt, zal deze Partij nimmer een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de andere 
Partij, waaronder begrepen gevolgschade; 

5. Bij de beëindiging van de Onderhandelingen is de Opdrachtnemer nimmer gehouden tot te-
rugbetaling van de Fee;  

6. Partijen dragen de eigen kosten in geval van beëindiging van de Onderhandelingen;  
7. De Partij die de Onderhandelingen niet langer wenst voort te zetten, maar hier niet tijdig 

schriftelijk of per e-mail melding van maakt aan de andere Partij, dient de schade van de an-
dere Partij te vergoeden als deze werkzaamheden reeds in gang zijn gezet en de kosten daar-
van voor vergoeding in aanmerking komen, zulks in afwijking van artikel 4; 

8. Partijen zich verbinden tot strikte geheimhouding omtrent:  

A. de (beëindiging van de) Onderhandelingen en diens inhoud,  
            niet zijnde het project zelf;  

B. de gevoelige informatie van de onderneming van de andere Partij, 
            voor zover deze uit de Onderhandelingen bekend is geworden;  

zulks op straffe van een direct opeisbare boete van minimaal €.2.500,00, onverminderd het 
recht van de andere Partij om daarnaast aanspraak te maken op schadevergoeding op grond 
van de wet.  

9. Alle geschillen die voortvloeien uit de deze Intentieverklaring worden beheerst door Neder-
lands recht. De bevoegde rechter van de rechtbank Limburg is bij uitsluiting van iedere andere 
rechtbank bevoegd van de geschillen kennis te nemen.  

Aldus ondertekend gemaild naar info@diamorealisatie.nl of in tweevoud overeengekomen en onderte-
kend te [plaats] op [datum]:  

Opdrachtgever:        Opdrachtnemer:  
         Diamo Realisatie B.V.  

      

--------------------------------------      -------------------------------------- 

Naam:         R.P.M.G. (Ronald) Jaspers 
         Directie 

        


