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Let op: dit is een handleiding voor 

het invullen van de UEA. 
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Vul in dit deel de gevraagde 

gegevens in. 

Vul uw BTW nummer in. Indien u BTW vrijgestelde 

diensten levert, vul dan uw KvK-nummer in. 

Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’. 

Deze vraag is niet van toepassing: niet invullen. 
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Vul hier de gevraagde 

gegevens in. 
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Bij deze aanbesteding is geen sprake van percelen. Dit veld 

niet invullen. 

Indien van toepassing dit deel invullen. 
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Dit deel invullen indien van toepassing 

(ondanks de verwijzing naar de niet van 

toepassing zijnde delen IV en V). De 

aanbestedende dienst wil weten of de 

inschrijver gebruik maakt van kennis, 

ervaring of capaciteit van derden om 

aan de eisen te kunnen voldoen. 

Indien van toepassing dit deel invullen. 



Bijlage 10b Handleiding UEA| Regionale inkoop Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Lekstroom |Pagina  7  
 
 

  

Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’. Indien u ‘ja’ 

aankruist, dient u alle velden tot en met het 

eind van dit deel ook in te vullen. 
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Kruis in beide kolommen aan ‘ja’ of ‘nee’. 

Indien u ‘nee’ aankruist, dient u alle velden 

tot en met het eind van dit deel ook in te 

vullen. 
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Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’ en vul velden 

hierna verder in wanneer u ‘ja’ hebt 

aangekruist.  
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Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’ en vul velden 

hierna verder in wanneer u ‘ja’ hebt 

aangekruist.  
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Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’ en vul velden 

hierna verder in wanneer u ‘ja’ hebt 

aangekruist.  

Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’ en vul velden 

hierna verder in wanneer u ‘ja’ hebt 

aangekruist.  
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Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’ en vul velden 

hierna verder in wanneer u ‘ja’ hebt 

aangekruist.  

Deze vraag is niet van toepassing: niet 

invullen.  
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Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’ en vul velden 

hierna verder in wanneer u ‘ja’ hebt 

aangekruist.  

Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’. 

Kruis hier aan ‘ja’ of ‘nee’. 
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Deze vragen zijn niet van toepassing: 

niet invullen. 
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Invullen en ondertekenen. Indien in 

combinatie wordt ingeschreven, 

dienen alle leden van de combinatie 

een eigen UEA in te vullen en te 

ondertekenen. 


