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Verklaring van deelname

De ondergetekende:

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Geboortedatum en -plaats: 

Adres :

Postcode en woonplaats: 

Telefoon overdag: 

Telefoon ’s avonds: 

Paspoortnummer: 
(s.v.p. kopie meesturen, voorzien van handtekening)

Burgerlijke staat: 

Bankrekening (i.v.m. uitkeringen): 

te dezen handelend 
(indien van toepassing s.v.p. invullen) 

als directeur van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid: 

met adres te 
(s.v.p. kopie uittreksel handelsregister van de 

Kamer van Koophandel meesturen)

en als zodanig deze vennootschap vertegenwoordigend, hierna te noemen: 
Commanditair Vennoot (hierna: Vennoot), verklaart:

ondergetekende/Vennoot heeft kennis genomen van het Prospectus van 
B&S Vastgoed XVIII CV (hierna: de CV), hierna te noemen: het Prospectus, 
opgesteld door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV (hierna: 
Beheerder), inzake de aankoop van de Objecten zoals genoemd in het 
Prospectus;

ondergetekende/Vennoot heeft kennis genomen van de bij het Prospectus 
behorende bijlagen zoals: de akte van oprichting van de CV, de akte van 
oprichting van Stichting Bewaarder B&S Vastgoed XVIII (hierna: Stichting 
Bewaarder) en de Overeenkomst van Beheer en Bewaring;

ondergetekende/Vennoot heeft kennis genomen van de verkrijging door 
de CV van de Objecten zoals omschreven in het Prospectus;



Deze verklaring van deelname kunt u per 
post sturen naar: 

Antwoordnummer 502  |  1250 VB LAREN (NH)

ondergetekende/Vennoot wenst als Commanditaire 
Vennoot deel te nemen in de CV overeenkomstig 
de voorwaarden van het Prospectus, zulks voor een 
deelnamebedrag van:

€  , 

zijnde   Participatie(s) 

ad € 10.000 exclusief 3% emissiekosten. 

Binnen zeven (7) dagen nadat door de Beherend 
Vennoot (B&S Fondsbeheer II BV) aan de ondergete-
kende per brief om betaling is verzocht, zal onder-
getekende het hierboven genoemde bedrag storten 
op de bankrekening van Stichting Bewaarder B&S 
Vastgoed XVIII.

ondergetekende/Vennoot verbindt zich het hier-
boven genoemde bedrag over te maken van een 
bankrekening die staat op naam van de ondergete-
kende/Vennoot;

ondergetekende/Vennoot heeft ervan kennis geno-
men dat de CV en Stichting Bewaarder inmiddels 
zijn opgericht bij notariële akte conform de bepalin-
gen van voormelde ontwerpen van die akten;

ondergetekende/Vennoot gaat akkoord met de 
bepalingen/statuten van de CV en Stichting Bewaar-
der, met ondertekening door de CV van de Overeen-
komst van Beheer en Bewaring zoals omschreven in 
het Prospectus,

en verklaart bij deze volmacht te verlenen aan Van 
Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV, B&S 
Fondsbeheer II BV, Stichting Bewaarder B&S Vast-
goed XVIII alsmede iedere medewerker van Hermans 
& Schuttevaer, notarissen te Utrecht om namens 
ondergetekende/vennoot, te constateren dat onder-
getekende/vennoot als Commanditair Vennoot 
toetreedt tot de CV;

alle akten die daarmee verband houden te tekenen, 
zulks overeenkomstig de ontwerpen, opgesteld/op 
te stellen door Hermans & Schuttevaer, notarissen 
te Utrecht;
ter zake voorschrevene te doen al hetgeen de gevol-
machtigde nuttig of nodig mocht oordelen, alles 
met de bevoegdheid de volmacht aan een ander te 
verlenen en met de bevoegdheid van deze volmacht 
gebruik te maken ook indien de gevolmachtigde 
mocht optreden als wederpartij van de volmacht-
gever en/of als gevolmachtigde van een of meer 
andere bij de betreffende rechtshandeling betrokken 
personen, ongeacht of de inhoud van die rechtshan-
deling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen de 
belangen van de betrokkenen is uitgesloten.

Deze volmacht kan slechts schriftelijk worden 
herroepen.

Getekend te   

op 

Handtekening
Commanditair Vennoot



Bezoekadres Telefoon E-mail
Torenlaan 36, 1251 HK  Laren (NH) (035) 52 32 600 info@vanboomslettenhaar.nl

Postadres: Fax Site
Postbus 575, 1250 AN  Laren (NH) (035) 52 32 609 www.vanboomslettenhaar.nl


