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De ondergetekende:

In te vullen bij deelname door een natuurlijk persoon:

Achternaam:

Voornamen voluit:

Geslacht: man/vrouw

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Geboortedatum:

Nummer paspoort/ID/rijbewijs (kopie bijsluiten):

Burgerlijke staat:

IBAN (tbv rentebetalingen): 

In te vullen bij deelname door een rechtspersoon:

Statutaire naam:

Adres:

Postcode en vestigingsplaats:

Inschrijfnummer KvK (kopie bijsluiten):

Naam directeur of gevolmachtigde:

Geslacht: man/vrouw

Nummer paspoort/ID/rijbewijs (kopie bijsluiten):

Telefoon:

E-mail adres: 

IBAN (tbv rentebetalingen): 

VERKLARING VAN DEELNAME Obligaties Villa Blauw B.V.
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Verklaart als volgt:

 » Kennis genomen te hebben van de inhoud van het 

Informatiememorandum d.d. 1 september 2015 van 

Villa Blauw B.V. en hiermee akkoord te gaan;

 » Deel te nemen aan de Obligatielening welke door 

Villa Blauw B.V. zal worden geplaatst en bekend te 

zijn met de Obligatievoorwaarden;

 » Er mee in te stemmen dat de Stichting Trust Villa Blauw 

optreedt als trustee en bekend te zijn met de statuten 

van deze stichting en de Trustakte;

 » Kennis te hebben genomen dat de inschrijfperiode en 

uiterste stortingsdatum eindigt op 31 oktober 2015 of 

zoveel eerder of later als de Beheerder kan besluiten;

 » Akkoord te gaan met het feit dat de deelname pas 

kan plaatsvinden als dit inschrijfformulier met bijlagen 

en het bedrag van de deelname zijn ontvangen en 

toekenning van de Obligatie heeft plaatsgevonden. 

Indien het totale bedrag van de Obligatie is geplaatst 

worden inschrijvingen toegekend in volgorde van ont-

vangst;

 » Akkoord te gaan met het voldoen van Emissiekosten 

van 2% van het bedrag van de storting op de Obli-

gaties;

 » Zich te verplichten deel te nemen aan de Obligatiele-

ning met                        (minimaal 2 stuks)  

Obligaties van € 5.000,- per stuk , zodat in totaal 

wordt deelgenomen met een bedrag van   

€     

(te verhogen met 2% Emissiekosten). 

 » Het bedrag over te maken na kennisgeving door Villa 

Blauw B.V. van de acceptatie van de deelname op de 

door Villa Blauw aan te geven bankrekening van de 

Stichting Trust Villa Blauw.

Getekend te 

Op 

Handtekening:

BIJLAGEN: 

 » Kopie paspoort

 » Kopie uittreksel KvK bij rechtspersonen


