Bijlage VII
Inschrijvingsformulier
VERKLARING DEELNAME IN HAERZATHE STUDENTENUNITS I B.V.

Indien natuurlijk persoon als Obligatiehouder
deelneemt s.v.p onderstaande invullen **

Indien rechtspersoon als Obligatiehouder
deelneemt s.v.p. onderstaande invullen **

De ondergetekende:

De ondergetekende:

Achternaam:

Statutaire naam:

			

			

Titel(s):

Adres:

Voornamen voluit:

Postcode:

Geslacht: man/vrouw *		

Vestigingsplaats:

Geboorteplaats:				

Inschrijfnr. KvK***:

Geboortedatum:
Adres:					

Personalia vertegenwoordigingsbevoegde

Postcode:				

Directeur/directrice

Woonplaats:

Achternaam:

Telefoon overdag:

Titel(s):

Telefoon ’s avonds:			

Voornamen voluit:

Legitimatiebewijs: paspoort/ rijbewijs/ Europese identiteitskaart *

Geslacht: man/vrouw *

Nr. legitimatiebewijs:

Geboorteplaats:

Afgegeven te:

Geboortedatum:

Op:

Adres:

Geldig tot :

Postcode:

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd en niet		

Woonplaats:

als partner geregistreerd / als partner geregistreerd partner *

Telefoon overdag:

Met:

Telefoon ’s avonds:

Geboren te:

Legitimatiebewijs Vertegenwoordigingsbevoegde directeur:

Op:		

paspoort / rijbewijs / Europese identiteitskaart *

Wel / geen * partnerschapvoorwaarden / huwelijkse voorwaarden

Nr. legitimatiebewijs:

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd en niet

Afgegeven te:

als partner geregistreerd / als partner geregistreerd partner *

Op:

Met :

Geldig tot :

Geboren te :
Op :
Wel / geen * partnerschapvoorwaarden / huwelijkse voorwaarden

*		

s.v.p. doorhalen hetgeen niet van toepassing is

**

s.v.p. kopie legitimatiebewijs meezenden

***

s.v.p. kopie uittreksel handelsregister rechtspersoon bijvoegen

Inschrijvings
formulier
VERKLAART BIJ DEZE:
Op basis van de door Haerzathe Investments Beheer aan
hem/haar verstrekte Prospectus d.d. 16 augustus 2012 van
Haerzathe Studentenunits I B.V.;
1. zich te verplichten deel te nemen in en mede te werken
aan de totstandkoming van de statutair te Oldenzaal te
vestigen Obligatiefonds ‘Haerzathe Studentenunits I
B.V.’ (ver ook te noemen het ‘Fonds’), met het doel
voor gezamenlijke rekening te beleggen in:
~ 700 studentenwoningen aan de Daalwijkdreef te
Amsterdam
2. bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van
de bepalingen van het Fonds (Bijlage II bij het
Prospectus) en het Prospectus;
3. er mee in te stemmen dat het bestuur en de vertegenwoordiging van het Fonds wordt uitgeoefend door
de Beheerder van het Fonds, te weten Haerzathe
Investments Beheer B.V., en verklaart bekend te zijn
met de inhoud van de statuten van Haerzathe
Investments Beheer B.V. (Bijlage III bij het Prospectus)
en akkoord te gaan met de inhoud van de overeenkomst ter zake van de administratie, het beheer en het
management van Haerzathe Studentenunits I B.V. en
haar activa (Bijlage IV bij het Prospectus);
4. er mee in te stemmen dat Stichting Obligatiehouders
Haerzathe Studentenunits I B.V. verder ook te noemen:
de Stichting) optreedt als trustee van het Fonds en
bekend te zijn met de inhoud van de statuten van de
Stichting (Bijlage V bij het Prospectus);
5. zicht te verplichten in het Fonds met …. Obligaties deel
te nemen. Het deelnamebedrag bedraagt per Obligatie
€ 25.000,- (exclusief 3% emissiekosten). Derhalve
bedraagt het te storten bedrag per Obligatie, inclusief
de 3% emissiekosten
€ …………………...;
Ondergetekende stort een totaalbedrag van
€ …………..…….(aantal Obligaties vermenigvuldigd
met € 25.750). Dit bedrag dient na schriftelijke opgave
van Haerzathe Investments Beheer B.V. te worden
overgemaakt op bankrekening 16.19.14.004 bij Rabobank
Twente Oost te Oldenzaal ten name van Haerzathe
Studentenunits I B.V. onder vermelding van het aantal
Obligaties en de naam van de Obligatiehouder.
[…] Ondergetekende wenst gebruik te maken van de
mogelijkheid tot het afgeven van een eenmalige
machtiging. Voor uw betalingsgemak en om zeker
te zijn dat uw betaling op tijd ontvangt, kunt u gebruik
maken van een eenmalige machtiging. Door het
aankruisen van deze optie in combinatie met

6.

7.

8.

9.

ondertekening van het inschrijvingsformulier verleent
de (mede)rekeninghouder aan Haerzathe Studentenunits I B.V. toestemming om voor 30 september 2012
eenmalig het bovenvermelde totaalbedrag van onderstaande rekening af te schrijven. Het bedrag zal worden
bijgeschreven op rekeningnummer 16.19.14.004. t.n.v.
Haerzathe Studentenunits I B.V. Deze machtiging is
onherroepelijk.
Het bedrag mag worden afgeschreven van rekeningnummer ………………… bij de ……………………..…
(naam van de bank) te………………. ….. (plaats van de
bank) of Postbankrekeningnummer
………………………..……. En verklaart zich akkoord met
de bepalingen en voorschriften welke door de bank
instellingen en de Postbank dienaangaande zijn of
zullen worden vastgelegd.
akkoord te gaan dat de definitieve deelname pas kan
plaatsvinden nadat dit inschrijvingsformulier en het
totale deelnamebedrag (inclusief emissiekosten)
ontvangen zijn. Toekenning van de volgorde van
deelname vindt plaats op basis van ontvangst van de
laatste binnenkomst van beide. Inschrijving kan worden
afgewezen indien de storting van het toegewezen deel
van het deelnamebedrag niet heeft plaatsgevonden op
of voor de aangegeven stortingsdatum;
kennis te hebben genomen van het feit dat de Obligaties nog moeten worden toegewezen en van de wijze
van toewijzing van Obligaties;
bekend te zijn en akkoord te gaan met de afspraken
over de fiscale behandeling van het kapitaal welke
worden c.q. zijn gemaakt met de Belastingdienst te
Enschede. En dat die afspraken ook voor hem/haar
bindend zijn;
volmacht te verlenen aan alle personen werkzaam ten
kantore van KienhuisHoving Advocaten & Notarissen
te Oldenzaal speciaal om namens de ondergetekende:
a. al datgene verder te verrichten dat te dezer zake
nodig, nuttig of wenselijk is, alles met de macht tot
substitutie.

Getekend te ........................................................................... op
............................................................................................. 2012

.....................................................................................................
(handtekening)
Verzendadres inschrijvingsformulier (inclusief bijlagen):
Haerzathe Investments Beheer B.V.
Antwoordnummer 863
7570 WB Oldenzaal

