
	

	

 
 
 
Verklaring 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik, Annelies Braams, directeur-grootaandeelhouder van NedLes bv, dat:  
 

• NedLes niet in staat van faillissement of vereffening verkeert en dat aan NedLes ook geen of 
surseance van betaling is verleend; 

• NedLes de getoetste werkzaamheden niet heeft gestaakt en ook niet van plan is om de 
werkzaamheden te staken; 

• NedLes geen verzoek bij de rechtbank heeft ingediend voor faillissement, vereffening of 
verlening van surseance van betaling; 

• de  bestuurders en medewerkers van NedLes niet veroordeeld zijn voor een strafbaar feit dat 
raakt aan de (beroeps)moraliteit; 

• NedLes niet deelneemt aan een criminele organisatie 
• NedLes en haar werknemers zich niet schuldig maken aan fraude, omkoping en witwassen; 
• NedLes aan haar verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van belastingen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen; 
• NedLes heeft voldaan aan de betalingsverplichting van de sociale verzekeringsbijdragen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen; 
• NedLes kan voldoen aan de wijze van factureren zoals voorgeschreven door de opdrachtgever; 
• NedLes verantwoording kan afleggen aan de opdrachtgever over de voortgang van het traject; 
• NedLes een sociaal beleid voort ten aanzien van medewerkers, ZZP-ers en leveranciers; 
• NedLes adequaat verzekerd is op het gebied van beroepsaansprakelijkheid; 
• NedLes de principes van goed werkgeverschap respecteert; 
• NedLes zich niet schuldig maakt aan laster jegens andere keurmerkhouders of jegens het 

keurmerk als zodanig; 
• NedLes onopgeloste klachten betreffende NedLes meldt bij Blik op Werk; 
• NedLes zich zodanig gedraagt dat het vertrouwen in het keurmerk niet wordt geschaad; 
• NedLes zich houdt aan de Nederlandse wet- en regelgeving; 
• medewewerkers van NedLes niet gemachtigd worden voor financiële zaken van onze cursisten; 
• NedLes geen cadeaus verstrekt aan cursisten, betaald uit/met gemeenschapsgelden zoals de 

DUO lening; 
• Nedles niet meer dan 15 cursisten heeft overgenomen van andere keurmerkhouders; 
• NedLes beschikt over een recente VOG van de directie 
• NedLes Blik op Werk toestemming geeft om informatie te delen met die gemeentes waarme 

NedLes een convenant heeft gesloten (Amsterdam) 
 

 
Annelies Braams, Amsterdam, 01-09-2022 
 
 
 

 


