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INFORMATIEMEMORANDUM  

1. Voorwoord

eenheden. De vraag naar levensloopbestendige woningen 
stijgt momenteel, door de vergrijzing en het veranderende 
overheidsbeleid, harder dan het aanbod.

De Obligatielening wordt uitgegeven ten behoeve van de 
financiering van de vastgoedinvestering, te weten een deel 
van de aankoopsom van de grond en het vastgoed in de 
huidige staat. Het restant van de koopsom wordt betaald bij 
aanvang van de bouw. Ten behoeve van de obligatielening 
wordt het recht van eerste hypotheek gevestigd. De taxa-
tiewaarde van de grond is hoger dan de aanbetaling op 
de koopsom waardoor dit recht van hypotheek gezien kan 
worden als een goede zekerheid. De kasstroom welke ont-
staat door het verhuren van de appartementen die in eigen-
dom blijven, is naar verwachting ruim voldoende om de 
rentelasten van de obligatielening te kunnen voldoen. Door 
de vergrijzing zal de vraag naar levensloopbestendige 
huurwoningen toenemen. De Obligaties die Villa Blauw BV 
middels deze emissie uitgeeft zijn, gezien het bovenstaan-
de, een goede mogelijkheid voor een goed rendement.

Noordwijk, augustus 2015

Arjen Maatje

Na ruim 2 jaar goed overleg met buurtbewoners en 
gemeente is er een prachtig plan ontstaan voor Rembrandt-
weg 26 te Noordwijk aan Zee. Het op de locatie gevestigde 
hotel wordt eindelijk gesloopt en zal plaats maken voor Villa 
Blauw. Villa Blauw past qua architectuur goed in de buurt 
en draagt bij aan een verbetering van het woonklimaat in 
villawijk “De Zuid”. 

Het nieuwbouwplan bestaat uit 14 hoogwaardige levens-
loopbestendige woningen voor mensen met een zorgbe-
hoefte of een aankomende zorgbehoefte, die op zoek zijn 
naar een veilige en comfortabele woonomgeving. Het plan 
sluit nauw aan bij de regionaal en landelijk ingezette ten-
dens om zo lang mogelijk thuis te wonen. Daarnaast sluit 
het concept aan op de behoefte van veel senioren om de 
regie in eigen hand te houden.

Villa Blauw wordt gerealiseerd op een prachtige plek in vil-
lawijk “De Zuid” te Noordwijk aan Zee. De wijk behoort 
door haar ligging, tegen duinen en het strand, tot de mooi-
ste woonwijken van Nederland. De aanwezigheid van de 
duinen en het strand zorgen voor een zeer prettige woon-
beleving. Vanuit Villa Blauw hebben de aankomende bewo-
ners een prachtig uitzicht over de wijk, de duinen en de 
kustlijn van Den Haag tot en met Zandvoort. Wie wil daar 
niet wonen!?

Villa Blauw biedt een woonvorm waarbij de bewoners de 
regie in eigen hand houden. Ze bepalen zelf wat wel en 
wat niet nodig is en kunnen daarmee de kosten van hun 
verzorging sturen. Er zijn grotere en kleinere wooneenhe-
den beschikbaar, zowel te koop als te huur en geschikt voor 
zowel echtparen als alleenstaanden. Villa Blauw is voor een 
grote groep haalbaar. Door de vergrijzing enerzijds en het 
veranderende overheidsbeleid anderzijds ontstaat er de 
komende jaren een groot tekort aan dit soort woningen.

Hoewel de woningmarkt pas recent tekenen van herstel 
toont en het herstel ook niet overal even sterk zichtbaar is 
zal dit project succesvol zijn. Dit vanwege haar bijzondere 
ligging en het feit dat er een tekort is aan dit soort woon-
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2. Samenvatting

2.1 Inleiding

Dit Informatiememorandum verstrekt informatie over de 
investering, Obligaties Villa Blauw B.V., en over het uit-
schrijven van deze Emissie. De Emissie is uitgeschreven 
ten behoeve van de tijdelijke financiering van de ontwik-
keling, aankoop, de sloop, de nieuwbouw en de verkoop 
van het Beleggingsobject Villa Blauw te Noordwijk aan 
Zee. Als mogelijke Belegger in de Obligatielening is het 
van belang te weten dat voor deze Emissie de volgende 
uitgangspunten gelden:

Er worden 320 Obligaties van € 5.000 nominaal per stuk 
uitgegeven. Op de Obligaties wordt een rente uitgekeerd 
van 7,5% per jaar in vier gelijke termijnen per kwartaal 
achteraf. De Obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar. 
Vervroegde aflossing is mogelijk, bijvoorbeeld bij eerdere 
verkoop van het Beleggingsobject . Bij aflossing in jaar 1 
geldt een aflossingsbonus van 4,5% welke vervolgens met 
1% per jaar verlaagd wordt. In de prognose is rekening 
gehouden met aflossing van de Obligaties na jaar 5. Als 
zekerheid verkrijgt de Bewaarder een recht van eerste 
hypotheek op het Beleggingsobject te Noordwijk aan Zee 
en mag het Beleggingsobject door de Vennootschap niet 

worden verkocht zonder toestemming van de Bewaarder. 
De Vennootschap investeert een geprognosticeerd bedrag 
van € 5.939.000 in het Beleggingsobject. Het vermogen 
zal door de Vennootschap worden gebruikt conform de 
beschrijving in Hoofdstuk 8.

2.2 Algemeen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding 
op dit Informatiememorandum d.d. 1 september 2015. 
Iedere beslissing tot deelname in de Vennootschap, moet 
zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informa-
tiememorandum. Begrippen in dit Informatiememorandum 
beginnend met hoofdletters hebben de betekenis als daar-
aan gegeven in hoofdstuk 18: “Definitielijst”. 
Indien een vordering met betrekking tot de informatie in 
het Informatiememorandum bij een rechterlijke instantie 
aanhangig wordt gemaakt, zal de eiser in de procedure 
eventuele kosten zelf moeten dragen.

Dit Informatiememorandum gaat in op de mogelijkheid 
om te beleggen in een beleggingsfonds via een deelna-
me in de vorm van Obligaties. De Vennootschap zal het 
ingebrachte vermogen gebruiken voor de ontwikkeling, 

Totale Obligatielening  (1) € 1.600.000;

Obligaties  (2) 320 Obligaties van € 5.000;

Emissiekosten  (3) 2%;

Looptijd  (4) 5 jaar (vervroegde aflossing mogelijk);

Betaling rente  (5) per kwartaal achteraf;

Rente  (6) 7,5% per jaar; 

Terugbetaling kapitaal  (7) 100%;

Aflossingsbonus  (8) 4,5% in jaar 1 aflopend tot 0,5% in jaar 5;

Gemiddeld totaal rendement (9) 7,5% tot 12% afhankelijk van looptijd;

Zekerheid  (10) recht van eerste hypotheek op vastgoed te Noordwijk aan Zee; 

Vastgoedinvestering  (11)  € 5.939.000 (inclusief BTW);

Beleggingsobject  (12) Villa Blauw te Noordwijk. 
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2. Samenvatting

aankoop, de sloop, de nieuwbouw en de verkoop van het 
Beleggingsobject Villa Blauw te Noordwijk aan Zee. 

2.3 Disclaimer

Aan iedere vorm van beleggen zijn risico’s verbonden. 
In Hoofdstuk 4 worden de relevante risico’s beschreven. 
De samenvatting moet worden gelezen als een inleiding 
op het Informatiememorandum. Een beslissing om te 
beleggen in Obligaties moet dan ook gebaseerd zijn op 
bestudering van de volledige informatie in dit Informatie-
memorandum. Dit Informatiememorandum wordt gepubli-
ceerd in verband met de aanbieding en emissie door de 
Vennootschap van Obligaties tegen een nominale waarde 
bij uitgifte van € 5.000 per stuk gedurende de Plaatsings-
periode.Dit Informatiememorandum is opgesteld op basis 
van de meest recente aannames en informatie. Het Infor-
matiememorandum is niet getoetst of goedgekeurd door 
de AFM, omdat het aanbod van de Obligaties valt onder 
de vrijstelling van artikel 53 lid 2 Vrijstellingsregeling 
Wft; de totale tegenwaarde van het aanbod bedraagt 
minder dan € 2.500.000. De toepasselijkheid van deze 
vrijstelling op de zogenoemde prospectusplicht heeft tot 
gevolg dat het aanbod van de Obligaties plaatsvindt in 
overeenstemming met het bepaalde ingevolge hoofdstuk 
5.1 van de Wft, waardoor het verbod van artikel 3:5 lid 1 
Wft - het verbod om opvorderbare gelden van het publiek 
aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of te hebben - 
evenmin van toepassing is. Het aanbod van de Obligaties 
noch de Vennootschap staat onder toezicht van de AFM.

2.4 Kerngegevens deelname

Deelname in de Vennootschap is mogelijk door de aan-
koop van twee of meer Obligaties van € 5.000 per stuk. 
De Vennootschap zal bij deze Emissie 320 Obligaties uit-
geven voor een totaal bedrag van € 1.600.000. Uitgifte 
vindt plaats na storting van het bedrag van de deelname 
uiterlijk per 31 oktober 2015, of zoveel eerder of later als 
de Initiatiefnemer besluit. 

De aankoop van de grond en het vastgoed in de huidige 
staat zal uiterlijk per 31 oktober 2015 plaatsvinden. De 

stortingen op de Obligaties zullen door de Bewaarder 
worden vrijgegeven aan de Vennootschap bij aankoop 
van de grond en het vastgoed in de huidige staat. Indien 
niet binnen 1,5 jaar na de plaatsing van de Obligatiele-
ning gestart is met sloop en nieuwbouw zal de Obligatie-
lening inclusief rente worden afgelost. Aflossing is in dat 
geval slechts mogelijk na verkoop van de grond of een 
herfinanciering.  

De rente op de Obligatie bedraagt 7,5% per jaar waarbij 
ieder kwartaal één/vierde deel als rente achteraf wordt 
uitgekeerd. De eerste uitkering zal plaatsvinden bij aan-
vang van het volgende kwartaal na plaatsing van de 
Obligaties. De looptijd van de Obligatielening is in prin-
cipe vijf jaar. De Obligaties kunnen tussentijds geheel of 
gedeeltelijk worden afgelost door terugbetaling van een 
evenredig deel van het op de Obligatie gestorte bedrag, 
inclusief de aflossingsbonus. Het totaalrendement over de 
gehele looptijd is afhankelijk van de looptijd en kan maxi-
maal 12% bedragen, bij aflossing in het eerste jaar. De 
rentebetalingen zijn niet gegarandeerd.

Beheerder kan besluiten de Obligatie eerder te beëindi-
gen. Dat kan het geval zijn indien het Beleggingsobject 
geheel is verkocht. 

Aangezien de Bewaarder de belangen van de Obligatie-
houders behartigt, zal ten behoeve van Bewaarder een 
recht van eerste hypotheek op het vastgoed te Noordwijk 
aan Zee gevestigd worden, eerst op de grond en later op 
de grond inclusief opstallen. Ook kan het vastgoed niet 
worden vervreemd zonder toestemming van de Bewaar-
der. Dit wordt nader vastgelegd in een overeenkomst met 
de Vennootschap.
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2.5 Periode van uitgifte en geldigheid 
Informatiememorandum

De mogelijkheid om Obligaties in de Vennootschap te 
reserveren start op 1 augustus 2015. De inschrijving op 
Obligaties is mogelijk zodra het Informatiememorandum 
door de Aanbieder is uitgebracht, totdat alle Obligaties 
zijn geplaatst, doch uiterlijk tot 31 oktober 2015. Nadat 
alle Obligaties zijn uitgegeven verliest het Informatieme-
morandum zijn geldigheid ten aanzien van de gegevens 
opgenomen over de Emissie. Dit Informatiememorandum 
is alleen van toepassing op deze Emissie. Als uiterste 
stortingsdatum wordt 31 oktober 2015 aangehouden. 
De Directie kan besluiten om de uiterste stortingsdatum 
te vervroegen of uit te stellen en zal de Obligatiehouders 
hierover informeren bij de bevestiging van hun deelname. 
Beheerder behoudt zich het recht voor om de Emissie voor 
de uiterste stortingsdatum terug te trekken.

2.6 Structuur en doel

De Vennootschap biedt u de mogelijkheid om als particu-
liere of professionele belegger te investeren in de tijdelijke 
financiering van de ontwikkeling, aankoop, de sloop, de 
nieuwbouw en de verkoop van het Beleggingsobject.  

De Initiatiefnemer van de Vennootschap is de Directie. De 
Vennootschap heeft geen aparte Beheerder. De selectie 
van het vastgoed waarin door de Vennootschap geïnves-
teerd wordt, vindt plaats door de  Directie. Het beleg-
gingsbeleid van de Initiatiefnemer richt zich op de woon/
zorglocaties in Nederland. De selectie van het vastgoed 
voor de Vennootschap heeft plaats gevonden op basis van 
strenge kwaliteitseisen ten aanzien van de kwaliteit van 
het vastgoed, de locatie, continuïteit en het verwachte ren-
dement. Criteria hiervoor zijn met name:
• locatie van het vastgoed;
• eigendom van het vastgoed;
• marktconforme koopprijs en nieuwbouw prognose;
• goede verkoop- en verhuurmogelijkheden;
• risicobeperking.

2.7 Beleggingsobject: 
Villa Blauw te Noordwijk

Het vastgoed wordt gekocht in de huidige staat (Hotel 
De Branding) en daarna gesloopt. Vervolgens wordt Villa 
Blauw gebouwd aan de Rembrandtweg te Noordwijk 
aan Zee. Villa Blauw bestaat uit 14 levensloopbestendige 
wooneenheden, een gemeenschappelijke verblijfsruimte, 
ruimtes ten behoeve van de zorgverlener(s), bergingen, 7 
parkeerplaatsen overdekt en 10 parkeerplaatsen buiten.
De benodigde vergunning inzake de bestemming en bouw 
van het vastgoed te Noordwijk aan Zee zijn in aanvraag 
bij de gemeente. De sloopvergunning wordt binnenkort 
aangevraagd. Aangezien een aantal belangrijke proce-
dures inmiddels doorlopen zijn, worden de vergunningen 
naar verwachting binnenkort verkregen. In verband met 
het verkrijgen van de vergunningen kunnen nog aanpas-
singen op het in het Informatiememorandum beschreven 
bouwplan noodzakelijk zijn.

2.8 Juridische structuur

Villa Blauw B.V. (de Vennootschap) is een besloten ven-
nootschap waarvan alle aandelen gehouden worden 
door de Initiatiefnemer. De Vennootschap geeft Obligaties 
uit aan de Obligatiehouders die vermogen in de vorm 
van een geldlening verschaffen aan de Vennootschap. Het 
ontvangen bedrag wordt geïnvesteerd in het Beleggings-
object. Dit betreft voor de Emissie een Obligatielening van
€ 1.600.000 welke de Vennootschap verkrijgt en gebruikt 
voor de ontwikkeling, aankoop, sloop, nieuwbouw en ver-
koop van het Beleggingsobject. De geldstromen worden 
nader toegelicht in Hoofdstuk 8. Het Beleggingsobject 
wordt tijdens de ontwikkel- en bouwfase gedeeltelijk ver-
kocht. Het doel is de resterende appartementen te verhu-
ren en daarna, zo mogelijk binnen vijf jaren, te verko-
pen aan derden. Het toezicht op de activiteiten van de 
Vennootschap wordt uitgeoefend door de onafhankelijke 
Stichting Trust Villa Blauw.               
   
2.9 Risico

Aan beleggen zijn naast kansen ook risico’s verbonden. 
Een hoger dan gemiddeld rendement is vaak gelieerd 

2. Samenvatting
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aan een hoger risico. Het is derhalve verstandig uitvoe-
rig kennis te nemen van de in het Informatiememorandum 
genoemde risico’s. Deze zitten voornamelijk in het eigen-
dom, de exploitatie, de financiering en de waarde van het 
Beleggingsobject. Daarnaast is goed beheer en manage-
ment van de Vennootschap van groot belang.

Om het risico te beperken worden de volgende zekerhe-
den gesteld:
• Een eerste hypothecaire inschrijving op de grond aan 

de Rembrandtweg te Noordwijk aan Zee, later om te 
zetten in een recht van eerste hypotheek op de in ver-
huur zijnde appartementen; 

• Blokkering op winstuitdeling of kapitaalonttrekking 
door de aandeelhouder totdat alle verplichtingen aan 
de Obligatiehouders zijn voldaan;

• Instemmingrecht door de Bewaarder bij verkoop van 
het Beleggingsobject.

De volgende risico’s worden onderkend:
• Risico’s verbonden aan de Obligaties;
• Risico’s verbonden aan de Directie en/of de Vennoot-

schap;
• Risico’s verbonden aan het vastgoed;
• Overige risico’s.

De risico’s worden in Hoofdstuk 4 uitvoerig toegelicht.
Door het risicodragende karakter van deze Obligatie is 
het niet aan te raden dat een Belegger deelneemt wanneer 
die zich niet kan permitteren zijn deelnamebedrag geheel 
of gedeeltelijk te verliezen. Iedere Belegger dient bereid 
te zijn om het economische en financiële risico verbonden 
aan de deelname te dragen gedurende de looptijd van de 
Vennootschap. Uiteindelijk is de Belegger verantwoorde-
lijk voor zijn besluit om in de Vennootschap te investeren.

2. Samenvatting

 Juridische structuur
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2.10 Fiscale behandeling

Bij deelname aan de Obligatielening is sprake van een 
gunstige fiscale behandeling omdat Nederlandse natuur-
lijke (privé) personen vallen onder Box 3 van de inkom-
stenbelasting. Dat betekent dat de waarde van de Obli-
gatie jaarlijks moet worden aangegeven. Hierover is dan 
effectief 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd. Het wer-
kelijke rendement blijft buiten de heffing. Voor Beleggers 
die de deelname tot hun ondernemingsvermogen moeten 
rekenen en voor vennootschappen geldt een andere fisca-
le behandeling. Deze fiscale behandeling is onder voor-
behoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving.

2.11 Autoriteit Financiële Markten

Het Informatiememorandum is niet getoetst of goedgekeurd 
door de AFM, omdat het aanbod van de Obligaties valt 
onder de vrijstelling van artikel 53 lid 2 Vrijstellingsrege-
ling Wft; de totale tegenwaarde van het aanbod bedraagt 
minder dan € 2.500.000. De toepasselijkheid van deze 
vrijstelling op de zogenoemde prospectusplicht heeft tot 

gevolg dat het aanbod van de Obligaties plaatsvindt in 
overeenstemming met het bepaalde ingevolge hoofdstuk 
5.1 van de Wft, waardoor het verbod van artikel 3:5 lid 1 
Wft - het verbod om opvorderbare gelden van het publiek 
aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of te hebben - 
evenmin van toepassing is. Het aanbod van de Obligaties 
noch de Vennootschap staat onder toezicht van de AFM.

2.12 Deelnemen

U kunt deelnemen in de Obligatielening door het nemen 
van twee of meer Obligaties. Het betreft hier Obligaties 
met een nominale waarde van € 5.000 per Obligatie. Er 
worden emissiekosten (2%) in rekening gebracht. De Ver-
klaring van deelname dient rechtsgeldig ondertekend en 
voorzien van de bijlagen, toegezonden te worden aan de 
Vennootschap. Obligaties worden toegekend in volgorde 
van ontvangst van de Verklaring van deelname. 

Loop geen onnodig risico en neem daarom 
kennis van dit Informatiememorandum.

2. Samenvatting
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De belangrijkste kenmerken zijn: 

Toelichting:

1. Volgens de investeringsprognose is een financiering 
nodig van € 1.600.000 welke wordt gerealiseerd 
door de uitgifte van een Obligatielening;

2. De Obligaties hebben een nominale waarde van  
€ 5.000 per stuk zodat er 320 geplaatst worden;

3. Aan de beleggers wordt 2% emissiekosten in rekening 
gebracht, waardoor de totale kosten per Obligatie  
€ 5.100 bedraagt;

4. De looptijd is 5 jaar. Afhankelijk van de verkoop van 
de appartementen kan vervroegd worden afgelost. 
Naar verwachting zullen er 10 appartementen in de 
ontwikkel- en bouwfase worden verkocht en de reste-
rende 4 appartementen in de 4 jaren daarna. ;

5. De rente over de nominale waarde wordt per kwar-
taal achteraf uitgekeerd, voor het eerst na afloop van 
het eerste kwartaal na plaatsing van de Obligaties;

6. Er is sprake van een financiering met een middellange 

looptijd. Over de gehele looptijd wordt 7,5% rente 
per jaar uitgekeerd per kwartaal achteraf.

7. Na verkoop van alle appartementen -of eerder, indien 
mogelijk- wordt 100% van de nominale waarde van 
de Obligaties terugbetaald. 

8. Als de verkoop sneller plaats heeft dan verwacht, kan 
de Obligatielening eerder worden afgelost. Bij aflos-
sing in jaar 1 geldt een aflossingsbonus van 4,5%, 
in jaar 2 3,5%, in jaar 3 2,5%, in jaar 4 1,5% en 
in jaar 5 0,5%. Bij aflossing na jaar 5 geldt geen 
aflossingsbonus;

9. Het rendement is afhankelijk van de looptijd in ver-
band met de uit te keren aflossingsbonus. Bij aflossing 
in jaar 1 bedraagt het rendement gemiddeld 12%. Bij 
aflossing na jaar 5 is dit gemiddeld 7,5%. In hoofd-
stuk 8 is een overzicht opgenomen;

10. De zekerheden zijn beschreven in hoofdstuk 13;

Totale Obligatielening  € 1.600.000;

Obligaties  320 Obligaties van € 5.000;

Emissiekosten  2%;

Looptijd  5 jaar (vervroegde aflossing mogelijk);

Betaling rente  per kwartaal achteraf;

Rente  7,5% per jaar; 

Terugbetaling kapitaal  100%;

Aflossingsbonus  4,5% in jaar 1 aflopend tot 0,5% in jaar 5;

Rendement  7,5% tot 12% maximaal;  

Zekerheid  recht van eerste hypotheek op vastgoed 

  te Noordwijk aan Zee; 

Vastgoedinvestering:  € 5.939.000 (inclusief BTW);

Beleggingsobject  Villa Blauw te Noordwijk. 

3. Kenmerken Emissie
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11. In hoofdstuk 8 is de investeringsprognose opgeno-
men. De totale kosten voor ontwikkeling, aankoop, 
sloop, nieuwbouw en verkoop van het vastgoed zijn 
begroot op € 5.939.000 inclusief BTW);

12. Het huidige Hotel De Branding aan de Rembrandt-
weg te Noordwijk aan Zee. Na sloop en nieuwbouw 
bestaat dit uit 14 levensloop bestendige apparte-
menten waarvan een deel (naar verwachting 10) via 
voorverkoop zal zijn verkocht voordat de bouwfase 
begint.

3. Kenmerken Emissie 

Bij de opzet van de Vennootschap is de grootst mogelij-
ke zorgvuldigheid betracht. Desondanks wordt potentiële 
Obligatiehouders geadviseerd, mede in verband met hun 
specifieke omstandigheden, hun eigen (financiële en fis-
cale) adviseurs te raadplegen.Het verzoek voor het ver-
krijgen van een Aanbieding kan gedaan worden vanaf 1 
augustus 2015.
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Indien u overweegt in te schrijven op de Obligaties wordt 
aanbevolen kennis te nemen van het hele Informatieme-
morandum en in ieder geval de hier genoemde risico’s 
goed te bestuderen. Hoewel het beleggen in het Beleg-
gingsobject met de meeste zorg en op deskundige wijze 
is gebeurd en gezien wordt als een belegging met een 
beperkt risico, dient een Belegger zich toch bewust te zijn 
van de gebruikelijke risico’s. Investeren brengt altijd risi-
co’s met zich mee. Altijd kunnen zich onverwachte ontwik-
kelingen voordoen die de verwachte rendementen nega-
tief beïnvloeden. Dat geldt ook voor de Obligaties van 
de Vennootschap. De risico’s kunnen tot gevolg hebben 
dat negatieve waardemutaties optreden of dat de rende-
menten lager uitvallen dan verwacht. Dit kan zelfs leiden 
tot het tenietgaan van het bedrag van uw investering. Het 
maximale verlies is het bedrag van uw storting op de Obli-
gatie inclusief de emissiekosten. 

Onderstaande opsomming is niet uitputtend en betreffen 
risico’s die zich mogelijk kunnen voordoen. Het is niet in 
te schatten in welke mate deze risico’s zich voordoen en 
wanneer. Tevens kan een cumulatie van risico’s optreden.

De marktontwikkeling

De waardeontwikkeling van het vastgoed dat de Ven-
nootschap beheert, wordt bepaald door het klimaat op 
de markt voor vastgoed, meer specifiek: de markt voor 
levensloopbestendige woningen en de economische 
omstandigheden in het algemeen. De prijzen van vast-
goed en de exploitatieresultaten kunnen ten gevolge van 
marktontwikkelingen aan veranderingen onderhevig zijn.

Inflatie

Door inflatie neemt de reële waarde van uw beleggingen 
af. Een oplopende inflatie kan tot gevolg hebben dat het 
rendement in de tijd achterblijft bij de aanvankelijke ren-
dementsverwachting. 

RISICO’S VERBONDEN AAN DE OBLIGATIES:

Terugbetaling kapitaal

De gehele terugbetaling van de Obligatielening zal 
plaatsvinden bij beëindiging van de investering door de 
Vennootschap in het Beleggingsobject of indien voldoen-
de ander vermogen beschikbaar is. Daarbij doet zich het 
risico voor dat de terugbetaling van de investering aan de 
Vennootschap, door onvoorziene omstandigheden bij het 
Beleggingsobject, niet of niet geheel kan plaatsvinden. In 
dat geval zal de Vennootschap niet in staat zijn het op 
de Obligaties gestort kapitaal geheel of gedeeltelijk af te 
lossen. Dit kan zich voordoen op het moment dat:
• De bouw geen doorgang kan vinden;
• Er onvoorziene tegenvallers in de kosten van de 

nieuwbouw zijn;
• De verkoop van de appartementen langer duurt dan 

verwacht;
• De verkoopopbrengst van de appartementen lager is 

dan verwacht.

Vervroegde terugbetaling kan het geval zijn bij eerdere 
verkoop van het Beleggingsobject dan voorzien. Ook als 
de nieuwbouw niet doorgaat binnen 1,5 jaar na uitgifte 
van de Obligaties bestaat een plicht van de Vennootschap 
om de grond te verkopen en de Obligatielening terug te 
betalen. In dat geval bestaat het risico van een te lage 
verkoopopbrengst waardoor er onvoldoende liquide mid-
delen beschikbaar zijn om de nominale waarde van de 
Obligatielening geheel terug te betalen.

Waardering

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obli-
gaties de waarde niet op ieder moment nauwkeurig of 
objectief vastgesteld kan worden, omdat geen openbare 
koers voorhanden is. Tevens bestaat het risico dat in de 
markt een waarde wordt toegekend die niet overeenkomt 
met de werkelijke waarde van de Obligaties.

4. Risicofactoren
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Verhandelbaarheid

Het tussentijds verkopen van de Obligaties is toegestaan, 
mits daarvoor de toestemming van de Bewaarder is ver-
kregen.

Aansprakelijkheid

De waarde van de Obligatie kan geheel of gedeeltelijk 
teniet gaan. Dit beleggingsrisico is inherent aan het beleg-
gen via een Obligatie in vastgoed. De Vennootschap en/
of de Directie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor dit risico, behoudens in geval van kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur, grove schuld of opzet. 

RISICO’S VERBONDEN AAN DE DIRECTIE
EN/OF DE VENNOOTSCHAP:

Exploitatierisico

Het rendement op beleggen in Obligaties wordt bepaald 
door het rendement uit de exploitatie van het Beleggings-
object. De kosten en opbrengsten van exploitatie zijn 
onderhevig aan de marktomstandigheden en zijn voor de 
gehele looptijd van de Vennootschap niet exact aan te 
geven. Daardoor kan de betaling van rente of de terugbe-
taling van het kapitaal door de Vennootschap beïnvloed 
worden. Indien het Beleggingsobject slechter dan ver-
wacht rendeert, kan de Vennootschap de verplichtingen 
aan de Obligatiehouders niet of niet volledig nakomen. 
Een dergelijke calamiteit zou zich bijvoorbeeld kunnen 
voordoen ingeval van tegenvallende verkoopopbrengst 
van de appartementen of leegstand. 

Vergunningen

Indien de nieuwbouw van het Beleggingsobject niet 
binnen 1,5 jaar na uitgifte van de Obligaties kan worden 
gestart omdat de benodigde vergunningen niet worden 
verkregen bestaat het risico van vervroegde aflossing van 
de Obligaties. Aangezien de aflossing en rentebetaling 
dan afhankelijk is van herfinanciering of verkoop van de 
grond aan derden bestaat het risico dat niet het volledige 
bedrag van de Obligaties en/of de verschuldigde rente 
kan worden terugbetaald. 

Rendementsrisico

De geprognosticeerde rendementscijfers van de Ven-
nootschap zijn gebaseerd op veronderstellingen die 
in dit Informatiememorandum zijn toegelicht. De ver-
onderstellingen van de Directie zijn gebaseerd op de 
huidige economische kennis en een inschatting van de 
markt. Indien de werkelijkheid afwijkt van de gehan-
teerde veronderstellingen, dan heeft dit een effect op 
het geprognosticeerde rendement. Er is geen garantie 
dat het geprognosticeerde rendement wordt behaald.

Beheer- en management

De Directie is het bestuur van de Vennootschap. Fei-
telijk is het functioneren en opereren van Beheerder 
afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van 
de natuurlijke personen die de directie van Beheerder 
vormen. Het wegvallen van één van deze personen 
kan een negatief gevolg hebben op de bedrijfsvoe-
ring. De Directie zal uitsluitend handelen in het belang 
van de Vennootschap. Hoewel de Directie zelf zorg 
dient te dragen voor continuïteit en professionaliteit, 
zijn wijzigingen in de Directie niet uit te sluiten. De 
personen betrokken bij de Directie kunnen tevens als 
beheerder of bestuurder betrokken zijn bij andere vast-
goedbeleggingsfondsen. In geval van handelen met 
een dergelijke partij dient de Directie aan te kunnen 
tonen dat gehandeld is tegen marktconforme condities 
en voorwaarden.

Continuïteit en trackrecord

Het is nog te kort om een afgewogen oordeel omtrent 
de continuïteit te vormen. Voor de Vennootschap geldt 
dit des te meer, aangezien dit een nieuwe vennoot-
schap is. Over het trackrecord kan derhalve nog geen 
informatie worden verstrekt. 

4. RISICOFACTOREN
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RISICO’S VERBONDEN AAN HET 
BELEGGINGSOBJECT:

Spreidingsrisico

De Vennootschap investeert uitsluitend in woningen te 
Noordwijk aan Zee. Eventuele ongunstige ontwikkelingen 
kunnen niet gecompenseerd worden uit andere beleggin-
gen of andere activiteiten. Dit risico is met name afhanke-
lijk van de lokale marktontwikkeling.  

Valutarisico

Aangezien alle investeringen, financieringen en waar-
deringen in euro’s plaatsvinden, is geen sprake van een 
valutarisico. 

Ondernemingsrisico

De inkomsten van de Vennootschap bestaan uit de inkom-
sten uit de investering in het Beleggingsobject. De inkom-
sten bestaan uit de huurinkomsten van het vastgoed en 
verkoopopbrengsten van de appartementen. Uit deze 
inkomsten ontvangt de Vennootschap voldoende om de 
rente en de terugbetaling van kapitaal aan de Obligatie-
houders te voldoen. Gedurende de looptijd van de Obli-
gatielening zullen er geen kapitaalonttrekkingen of divi-
denduitkeringen gedaan worden door de Vennootschap. 
Er bestaat een risico dat door tegenvallende exploitatie 
van het vastgoed de Vennootschap haar verplichtingen 
niet c.q. niet tijdig kan voldoen. Deze situatie kan onder 
andere ontstaan in geval van vertraging in de bouw, 
tegenvallende verkoopresultaten van de appartementen 
of leegstand.

Waardering onderliggende activa

Een van de onderliggende zekerheden voor de Vennoot-
schap is het recht van eerste hypotheek op de grond 
en later op de in verhuur zijnde appartementen van het 
Beleggingsobject. Bij gedwongen verkoop van het vast-
goed kan de waarde lager zijn dan de hoogte van de 
hypotheek en kan de Vennootschap wellicht niet in staat 
zijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 

Ontwikkeling vastgoed

Voor de ontvangst van de inkomsten is de Vennootschap 
afhankelijk van de inkomsten uit de verkoop van appar-
tementen en de exploitatie. Deze inkomsten zijn onder 
andere afhankelijk van de prijzen voor vastgoed, de huur-
situatie en de ontwikkeling van de exploitatiekosten.

Inflatierisico

Oplopende inflatie kan als risico meebrengen dat de 
kosten voor de Vennootschap sterker stijgen dan haar 
inkomsten. 

OVERIGE RISICO’S:

Risico van onverzekerbare schade

Het risico dat de Vennootschap onverzekerde schade lijdt, 
is aanwezig. Sommige schades zijn namelijk niet te ver-
zekeren, zoals schade ontstaan ten gevolge van oorlog, 
terreur en/of natuurrampen.

Wijzigingen in regelgeving

Door wijzigingen in de regelgeving of geheel nieuwe 
regelgeving kan de financiële of fiscale positie van de 
Vennootschap of de Obligatiehouders wijzigen.

Milieurisico

Indien en voor zover sprake is van een directe vastgoed-
belegging zal bij aankoop en gebruik aandacht worden 
gegeven aan milieurisico’s zoals bodemverontreiniging 
en asbest. Een eventueel milieurisico kan zich voordoen 
op het niveau van de Vennootschap.

Fiscale risico’s

Het risico bestaat dat door wijziging in de fiscale regel-
geving het nettoresultaat anders uitvalt dan op dit moment 
voorzien. Eventuele veranderingen in inzicht van de Belas-
tingdienst of in de fiscale wetgeving, besluiten en juris-
prudentie (en de uitleg hiervan) komen voor rekening en 
risico van de Obligatiehouders.

4. RISICOFACTOREN
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Politieke risico’s

Politieke besluitvorming kan een negatief effect hebben 
op de belangen van de Vennootschap of de Obligatie-
houders.

Onafhankelijkheid Bewaarder

De belangen van de Obligatiehouders worden behar-
tigd door de Bewaarder. Tevens beheert de Bewaarder 
de rechten en zekerheden ten behoeve van de Obligatie-
houders zoals vastgelegd in de Trustakte. Het niet tijdig 
kunnen invullen van vacatures in het stichtingsbestuur kan 

gevolgen hebben voor het onafhankelijk behartigen van 
de belangen van de Obligatiehouders.

Liquiditeitsreserve

De liquiditeitsreserve van de Vennootschap wordt beheerd 
door de Directie. De Directie kan de liquiditeitsreserve 
benutten om tegenvallers in de exploitatie van de Ven-
nootschap te dekken. Daardoor bestaat het risico dat de 
liquiditeitsreserve zal afnemen gedurende de looptijd van 
de Vennootschap.

4. RISICOFACTOREN
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5.1 Doelstelling

Doelstelling is om voldoende rendement te genereren 
om rente aan de Obligatiehouders te betalen en het 
kapitaal aan het einde van de looptijd terug te kunnen 
betalen. Daartoe wordt geïnvesteerd in vastgoed dat 
wordt geëxploiteerd als levensloopbestendige woningen 
in Nederland. Het betreft beleggingen in vastgoed dat 
dient te voldoen aan de eisen van het beleggingsbeleid. 
Hierdoor worden eventuele risico’s voor de Vennootschap 
beter beheersbaar. De inkomsten van de Vennootschap 
zijn afkomstig uit het Beleggingsobject. De eisen voor het 
investeren in een Beleggingsobject zijn vastgelegd in het 
beleggingsbeleid van de Vennootschap. Iedere investe-
ring dient aan deze eisen te voldoen. Het daadwerkelijk 
behalen van een goed rendement wordt daarnaast bevor-
derd door een lage kostenstructuur van de Vennootschap 
en efficiënt beheer. 

Raadpleeg daarvoor de Obligatievoorwaarden. De Ven-
nootschap zelf heeft een onbepaalde looptijd. Voor deze 
Emissie geldt een verwachte looptijd van 5 jaar. 
Betaling van rente zal per kwartaal achteraf plaatsvinden. 
Eventueel resterend resultaat zal worden toegevoegd aan 
de Liquiditeitsreserve. Herbelegging van niet uitgekeer-
de resultaten zal niet plaatsvinden.Transparantie wordt 
bereikt door een heldere structuur, inzicht in de kosten 
en regelmatige financiële en feitelijke rapportage aan de 
Belegger betreffende ontwikkelingen met betrekking tot 
het Beleggingsobject.

5.2 Beleggingsbeleid

De Vennootschap heeft tot doel het realiseren van een 
optimaal rendement bij een maximale beperking van de 
risico’s. Behalve een transparante structuur en betrouw-
baar financieel management is daarbij het beleggingsbe-
leid van groot belang.Voor het beleggingsbeleid van de 
Vennootschap gelden de volgende criteria: 
• er wordt belegd in de ontwikkeling van (zorg)wonin-

gen gelegen in Nederland;uitstekende rendementsver-
wachting;

• goede verkoop- en verhuurvooruitzichten;
• samenwerking met professionele zorgverlener;

• beperkte looptijd;
• risicobeperking door zekerheden.

Afhankelijk van het Beleggingsobject zal het gewicht 
variëren dat wordt toegekend aan deze criteria. De com-
binatie van bovengenoemde criteria en andere selectie-
punten leiden tot een selectief investeringsbeleid en een 
kwalitatief hoogwaardig Beleggingsobject. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van beschikbare marktkennis en infor-
matie. Het beleid is met name gebaseerd op twee ken-
merken:
• verwachte rendementsontwikkelingen;
• risicobeheersing.

Voor het optimaliseren van het rendement is de exit stra-
tegie van cruciaal belang. Daarbij zal met name aan-
dacht worden besteed aan het te realiseren rendement 
op het moment van verkoop van het Beleggingsobject en 
de aflossing van de Obligatielening. Een gedegen kennis 
van de vastgoedmarkt en een goede timing spelen hierbij 
een grote rol.

5. Doelstelling en beleggingsbeleid
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Aan de Rembrandtweg te Noordwijk aan Zee wordt bin-
nenkort Villa Blauw gerealiseerd. Een prachtige plek in 
de nabijheid van de dorpskern, de duinen en het strand, 
waar senioren met een zorgbehoefte of een aankomen-
de zorgbehoefte, een veilige en comfortabele woonom-
geving vinden met alle nodige hulp op de achtergrond 
aanwezig.

6.1 Het Beleggingsobject

Villa Blauw bestaat uit 14 zelfstandige levensloopbesten-
dige appartementen met een hoogwaardig afwerkingsni-
veau, een gemeenschappelijke verblijfsruimte, ruimtes ten 
behoeve van de zorgverlener(s), bergingen en 18 parkeer-
plaatsen (waarvan 7 overdekt). De appartementen varië-
ren in grootte van circa 55 m2 tot en met circa 125 m2. 
Vanaf de eerste verdieping is er zicht op zee en duinen, 
daarboven is er zicht op de kustlijn richting Den Haag 
en/of Zandvoort. Verwacht wordt dat 10 appartementen 
worden verkocht voor de oplevering en dat 4 apparte-
menten worden verhuurd. Doelstelling is om ook deze 4 
appartementen binnen 5 jaren te verkopen. Noordwijk 
heeft weinig aanbod in dit segment. 

Het concept van Villa Blauw is afgestemd op de regionaal 
een landelijk ingezette tendens om zo lang mogelijk thuis 
te wonen. Daarnaast sluit het concept aan bij de wens 
van veel senioren om de regie in eigen hand te houden. In 
tegenstelling tot andere luxe zorgconcepten hoeft in Villa 
Blauw niets, maar kan praktisch alles. Bewoners betalen 
een relatief laag bedrag voor een aantal basisdiensten. 
Al het andere dat nodig is wordt op individuele basis 
geregeld en afgerekend. De services en zorg worden ver-
zorgd door een nabij gelegen Zorghotel.

Villa Blauw wordt gebouwd in villawijk “De Zuid” te 
Noordwijk aan Zee op circa 400 meter van het strand. 
Op de locatie staat op dit moment een hotel. Het hotel 
wordt verkocht aan de Vennootschap en zal vervolgens 
gesloopt worden. Voor de bouw van Villa Blauw is een 
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. 
Deze vergunning is reeds aangevraagd. Ook zal binnen-
kort een sloopvergunning aangevraagd worden. Naar 
verwachting zullen beiden vergunningen omstreeks okto-
ber 2015 verkregen zijn. De bouw van Villa Blauw zal, 
afhankelijk van het aantal verkochte appartementen, 
omstreeks het einde van 2015 starten. 

6. Beleggingsobject: 
Villa Blauw te Noordwijk aan Zee
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6. Beleggingsobject: 
Villa Blauw te Noordwijk aan Zee

 © Google Maps | 2015

Afhankelijk van de procedure inzake het verkrijgen van 
de bouwvergunning zullen wellicht nog aanpassingen op 
de bouwplannen en of het zorgconcept noodzakelijk zijn. 
Deze aanpassingen zullen naar verwachting geen nade-
lige gevolgen hebben voor de prognoses zoals genoemd 
in dit Informatiememorandum.

Voor het bouwen van de beoogde appartementen is 
een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) 
nodig. Naast de omgevingsvergunning is vrijstelling van 
het huidige bestemmingsplan noodzakelijk en is een 
sloopvergunning voor het bestaande hotel noodzakelijk. 
De huidige bestemming van de locatie betreft een hore-
cabestemming. Voor de bouw van (zorg)woningen dient 
hiervan afgeweken te worden. Zowel de vrijstelling van 
het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning is eind 
mei 2015 aangevraagd. De gemeente Noordwijk heeft 
de aanvraag in behandeling genomen. Zodra de omge-
vingsvergunning verkregen is wordt de sloopvergunning 
aangevraagd.

Reeds eerder is de gemeente gevraagd een principebe-
sluit te nemen inzake het beoogde bouwplan. Dit besluit 
is door de gemeente in 2013 genomen. Gelet op de staat 
van de huidige bebouwing (het hotel) werd nieuwbouw 
op de locatie zeer wenselijk geacht. De gemeente Noord-
wijk heeft vervolgens in 2014 de beoogde ontwikkeling 
meegenomen in de aanpassing van de Ruimtelijke Visie 
Noordwijk Zeewaardig. De huidige aanvraag omge-
vingsvergunning is ten opzichte van het principeverzoek 
iets gewijzigd. Deze wijzigingen passen echter binnen 
de huidige visie van de gemeente Noordwijk. Het realise-
ren van levensloopbestendige woningen, gericht op luxe 
ouderenzorg, past binnen de woonvisie van de gemeente 
Noordwijk en past in villawijk “De Zuid”. In de bereken-
de parkeerbehoefte wordt voorzien. Het ontwerp van de 
nieuwbouw is in stedenbouwkundige zin reeds akkoord 
bevonden. 

Mede gezien eerder genoemde overwegingen en het 
reeds in 2013 genomen principebesluit zal de bouwver-
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Villa Blauw te Noordwijk aan Zee

De bewoners van villawijk “De Zuid” hebben een boven-
gemiddeld opleidingsniveau en zijn ook bovengemiddeld 
mondig. Hoewel veel tijd en energie gestoken is in over-
leg met de wijk kan het toch zo zijn dat er door wijkbewo-
ners bezwaar wordt gemaakt. Dit kan als gevolg hebben 
dat er vertraging ontstaat of dat het beoogde bouwplan 
aangepast, of zelfs compleet veranderd wordt. Het totaal 
verhuurbaar vloeroppervlakte bedraagt 1.142 m2.

Voor de verkoop wordt uitgegaan van prijzen tussen 

€ 280.000 tot € 800.000 per appartement. De niet ver-
kochte appartementen zullen worden verhuurd. De ver-
huurprijzen bedragen tussen de € 1.500 tot  € 3.000 
per maand.
De taxatiewaarde van de grond en huidige opstallen, 
welke tevens als zekerheid dient voor de Obligatielening, 
bedraagt € 1,9 miljoen en is hoger dan het bedrag van 
de Obligatielening ad € 1.600.000. Het taxatierapport 
is opgenomen als Bijlage E.

gunning theoretisch gesproken niet geweigerd kunnen 
worden. De verwachting  is dan ook dat  de bouwvergun-
ning omstreeks oktober verkregen zal zijn. Het is echter zo 
dat belanghebbenden bezwaar kunnen indienen tegen de 
bouwvergunning. De vergunning is pas onherroepelijk als 
alle eventuele bezwaren ongegrond verklaard zijn c.q. 
procedures daaromtrent afgerond zijn.

Villa Blauw positioneert zich qua wooncomfort op het 
niveau van Residence Belvedere. In Tegenstelling tot de 
andere luxe appartementen in de wijk zal Villa Blauw ser-
vices en zorg aanbieden. Het prijsniveau van Villa Blauw 
bedraagt gemiddeld circa € 5.750 euro per m2 en is 
daarmee lager dan de overige vergelijkbare appartemen-
ten. Gezien de scherpe prijsstelling en de toenemende 
vergrijzing in Noordwijk maar zeer zeker ook in villawijk 
De Zuid wordt verwacht dat de appartementen relatief 
snel verkocht zullen zijn.

Het totaal verhuurbaar vloeroppervlakte bedraagt 1.142 m2.
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6. Beleggingsobject: 
Villa Blauw te Noordwijk aan Zee
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6. Beleggingsobject: 
Villa Blauw te Noordwijk aan Zee

noeg gelijk gebleven.(bron: Transactiecijfers NVM-Regio 
De Bollenstreek 2e kwartaal 2015)  

De gemeente Noordwijk telt circa 11.000 woningen. 
Hiervan is circa 66% koopwoning en circa 34% huur-
woning. De gemeente heeft 25.604 inwoners. Hiervan is 
ruim 40% ouder dan 50 jaar en circa 20% ouder dan 65 
jaar. Van het totaal aantal 55 plussers woont naar schat-
ting 25% in villawijk De Zuid. Tot 2040 zal er in Noord-
wijk sprake zijn van een sterke vergrijzing. Tot 2020 stijgt 
het aantal 75-plussers met circa 35%. In de periode 2020 
tot 2030 stijgt het aantal met nog eens 34%. Deze leef-
tijdscategorie heeft een potentieel grote zorgvraag als het 
gaat om verpleging, verzorging en thuiszorg. Reeds in 
2011 was de vraag naar “geschikte woningen” 5 keer 
zo groot als het aanbod. De term geschikt wonen wordt 
gehanteerd voor woningen die op z’n minst volledig rolla-
tor doorgankelijk is. Sinds 2011 is er beperkt voor deze 
doelgroep gebouwd waardoor de vraag nog steeds vele 
malen groter is dan het aanbod. De vraag zal de komen-
de jaren verder stijgen door de vergrijzing en het ver-
anderende overheidsbeleid.(bron: Regionale Commissie 
Gezondheidszorg, regio Zuid-Holland Noord/uittreksel 
uit de woonzorgmonitor 2011 en CBS). 

Het woningaanbod in villawijk De Zuid bestaat hoofdza-
kelijk uit duurdere (> 1,5 miljoen euro) vrijstaande wonin-
gen. Er is een beperkt aanbod van luxe appartementen 

6.2 Marktinformatie

Hoewel de Nederlandse woningmarkt grote regionale 
verschillen kent, is het herstel dat landelijk gezien wordt, 
vrijwel in alle regio’s ingezet. Het aantal transacties is in 
alle regio’s toegenomen en ook de gemiddelde verkoop-
prijs steeg in bijna alle regio’s. Na 5 jaar van onafgebro-
ken daling in verkoopaantallen en verkoopprijzen werd 
het dieptepunt in de zomer van 2013 bereikt. Door daling 
van de verkoopprijzen met ruim 21% en de scherpe 
daling van de hypotheekrente is de betaalbaarheid van 
de woningen sterk toegenomen. Dit in combinatie met het 
huidige economische herstel en de toegenomen werkgele-
genheid heeft er voor gezorgd dat het aantal woningver-
kopen ten opzicht van 2013 flink is gestegen en stijgen de 
verkoopprijzen. Ook de huurprijzen zijn gestegen.(bron: 
Rabobank special d.d. 4 juni 2015/Herstel op de regio-
nale woningmarkt).

Regio De Bollenstreek laat ook een forse stijging zien 
van het aantal transacties. Voor alle woningen wordt ten 
opzichte van vorig jaar een stijging in het aantal verkopen 
gerealiseerd van circa 36%. Wanneer alleen gekeken 
wordt naar appartementen, dan is de stijging ten opzichte 
van vorige jaar zelfs circa 64%. De transactieprijzen voor 
alle woningen zijn ten opzichte van vorig jaar licht geste-
gen (met 2,9%). Dit geldt echter niet voor de appartemen-
ten, daar is nog steeds sprake van een lichte prijsdaling. 
De transactiesnelheid is ten opzichte van vorig jaar nage-
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die vergeleken kunnen worden met de appartementen 
van Villa Blauw. Er zijn echter geen vergelijkbare levens-
loopbestendige appartementen in combinatie met zorg en 
services.Hotelcomplex Huis ter Duin biedt appartemen-
ten met hotelservice maar geen zorg.Het prijsniveau van 
appartementen in de villawijk De Zuid varieert van circa 
€ 5.500 tot circa € 10.000 per m2. Daarbij moet gemeld 
worden dat er ook uitschieters naar zowel onderen als 
boven bekend zijn. Deze vallen echter niet binnen het 
referentiekader en worden daarom buiten beschouwing 
gelaten. De wijk kent 2 goede referentie projecten. Het 
betreft Residence Belvedere (www.belvederenoordwijk.nl) 
en Residence Zee & Duin (geen website).  Residence Bele-
vedere hanteert een prijsniveau vanaf € 7.000  per m2. 
De prijzen lopen op tot circa € 10.000 per m2. Residence 
Zee & Duin positioneert zich qua luxe hoger dan Residen-
ce Belevedere en is bovendien direct aan de boulevard 
gelegen. De verkoopprijzen zijn daarom ook iets hoger. 
Van beide complexen zijn, op een enkel appartement na, 
alle appartementen verkocht. Kopers komen uit de wijk 
of van buiten de gemeente. Daarnaast zijn er een aantal 
appartementen verkocht aan buitenlanders.

6. Beleggingsobject: 
Villa Blauw te Noordwijk aan Zee
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7.1 Ontwikkelingen in de Zorgsector

Het kabinet heeft de hervorming van de zorgsector in 
gang gezet. Sinds dit jaar is de AWBZ (Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten) vervangen door de Wet langdurige 
zorg (Wlz). Het doel is om de mensen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen, zo nodig met steun van de gemeente 
of zorg via de zorgverzekeraar. Door beter in te spelen op 
de persoonlijke situatie van mensen en te kijken naar wat 
ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen 
leven blijven beslissen en blijft de zorg betaalbaar.

Hervorming van de zorg houdt in dat er meer verantwoor-
delijkheid bij de burgers komt. Een groot deel van de intra-
murale zorg wordt alleen nog meer thuis geleverd. Minder 
mensen komen in een instelling terecht. Mensen zullen 
langer in hun eigen omgeving moeten blijven wonen.

De komende drie jaar sluit de helft van de verpleeghui-
zen. Veel mensen hebben door het gewijzigd overheids-
beleid geen recht meer op huisvesting in een instelling. Dit 
houdt in dat de vraag naar zelfstandige woningen in een 
beschutte omgeving (verzorgd wonen) de komende jaren 
sterk zal toenemen.

7.2 Het woonconcept

Villa Blauw is een hoogwaardig gebouw met 14 zelfstan-
dige levensloopbestendige wooneenheden. Een prachti-
ge plek in de nabijheid van de dorpskern, de duinen en 
het strand waar senioren met een zorgbehoefte, of een 
aankomende zorgbehoefte, een veilige en comfortabele 
woonomgeving vinden, met alle nodige hulp en zorgfaci-
liteiten op de achtergrond aanwezig.

Het concept is afgestemd op de regionaal en landelijk 
ingezette tendens om zo lang mogelijk thuis te wonen. 
Daarnaast sluit het concept aan op de behoefte van veel 
senioren om de regie in eigen hand te houden in.
Villa Blauw bestaat uit 14 levensloopbestendige woon-
eenheden, een gemeenschappelijke verblijfsruimte, ruim-
tes ten behoeve van de zorgverlener, bergingen, 7 par-
keerplaatsen overdekt en 10 parkeerplaatsen buiten. Alle 

wooneenheden en openbare ruimten worden voorzien 
van domotica. De wooneenheden worden zowel te koop 
als te huur aangeboden. De wooneenheden variëren in 
grootte van circa 55 tot circa 125 m2. Door de verschei-
denheid aan wooneenheden wordt een grote doelgroep 
bediend. De wooneenheden zijn geschikt voor zowel 
alleenstaanden als echtparen.

Villa Blauw is een particulier initiatief gericht op een steeds 
groter wordende groep ouderen die de behoefte heeft om 
comfortabel en veilig te wonen (verzorgd wonen), maar 
graag de eigen regie wenst. In tegenstelling tot andere 
luxe zorgconcepten hoeft in Villa Blauw niets, maar kan 
praktisch alles. Bewoners betalen een relatief laag bedrag 
voor een aantal basisdiensten. Al het andere dat nodig is 
wordt op individuele basis geregeld en afgerekend. De 
services en zorg worden verzorgd door een nabij gelegen 
Zorghotel.

Omdat de doelgroep van Villa Blauw graag de regie in 
eigen hand houdt is er veel ruimte voor keuze- vrijheid. 
Via een nabij gelegen zorghotel is alle gewenste service 
en zorg beschikbaar. Dit wordt geregeld op basis van 
individuele afspraken. Zo bepaalt de bewoner zelf wat hij 
nodig heeft en wat de verzorging kost.
Op deze manier wordt voorkomen dat bewoners opge-
zadeld worden met extreem hoge huur- en servicekosten. 
Wonen in Villa Blauw is hierdoor financieel bereikbaar 
voor een grote groep mensen. 

Bewoners van Villa blauw worden verplicht een aantal 
basis diensten op het gebied van veiligheid en services af 
te nemen, dit wordt geregeld via een basisovereenkomst. 
De overige services en diensten worden geregeld op basis 
van individuele afspraken. 

De verplichte basisovereenkomst betreft de volgende dien-
sten:
• 24/7 beschikbaarheid van hulp in geval van nood 

(alarmering);
• Gastvrouw, en tevens eerste aanspreekpunt, alle dagen 

7. Concept Villa Blauw
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(op afgesproken tijden) aanwezig;
• Exploitatie van de gemeenschappelijke verblijfsruimte 

(op afgesproken tijden);
• Iedere week spreekuur voor overleg inzake benodigde 

zorg en services.

Bewoners kunnen op basis van individuele afspraken, 
en tegen betaling, extra diensten en producten afnemen. 
De aanvullende diensten worden door de bewoner recht-
streeks met het nabijgelegen zorghotel geregeld. Het 
gaat hierbij onder andere om onder andere de volgende 
zaken:
• Maaltijdservice
• Boodschappendienst
• Vervoer
• Klusjes
• Administratieve hulp
• Stomerij en strijkservice
• Honden uitlaatservice
• Persoonlijke verzorging
• Lichamelijke verzorging

Zorg wordt geregeld op basis van persoonlijke wensen. 
Invulling van deze wensen is afhankelijk van de zorgvraag 
en de behoefte van de bewoner. De manier waarop de 
zorg geregeld wordt is afhankelijk van de wijze waarop 
de bewoner verzekerd is en afhankelijk van zijn per-
soonlijke wensen. Tevens is de manier waarop de zorg 
wordt ingevuld afhankelijk van de financiële situatie van 
de bewoner. Zo kan het voorkomen dat zorg geregeld 
wordt via thuiszorg (verzekerde zorg). Indien de bewoner 
andere verzorging (particuliere zorg) wenst en bereid is 
daarvoor te betalen, zal de zorg op die manier geregeld 
worden. 

7.3 De bewoners van Villa Blauw

De bewoners van Villa Blauw hebben een aankomende 
en/of aantoonbare zorgbehoefte of een minimale leeftijd. 
In geval van een echtpaar moet een van de echtgenoten 
hieraan voldoen. De zorgbehoefte varieert per bewoner 
en kan verschillen van hulp bij dagelijks zaken tot en met 

zorg aan bed. De bewoners kunnen in Villa Blauw tot 
hoge leeftijd blijven wonen. Villa Blauw is niet geschikt 
voor mensen met een ernstige vorm van dementie.

De bewoners hebben nog enige vorm van vitaliteit en zijn 
op zoek naar een veilige en comfortabele woonomgeving 
waar zorg en service beschikbaar zijn. De bewoners 
hebben een sterke wens om de regie in eigen hand te 
houden. 

Toelating van de bewoners vindt plaats op basis van een 
zorgvuldig afgestemd toelatingsbeleid waarbij de bewo-
ners beoordeeld worden op hun zorgbehoefte en/of leef-
tijd.

7.4  Vereniging van eigenaren en Stichting 
Villa Blauw

In Villa Blauw zijn zowel koop- al huurappartementen 
beschikbaar. De eigenaren van de appartementen, d.w.z. 
de particuliere eigenaren en de eigenaar van de huur-
woningen, zijn verenigd in de Vereniging van Eigena-
ren (VVE). In de statuten van de VVE worden afspraken 
gemaakt over standaard gebouw- gerelateerde zaken, 
de zorg en dienstverlening en de toelatingscriteria. Alle 
bewoners zijn gebonden aan de statuten. De particuliere 
eigenaren zijn rechtstreeks gebonden aan de statuten. De 
huurders krijgen de verplichtingen uit de statuten opge-
legd in de huurovereenkomst. Iemand die niet aan de ver-
plichtingen uit statuten voldoet, mag niet in Villa Blauw 
wonen.

Stichting Villa Blauw (nog op te richten) zal uitvoering  
geven aan de taken van de VVE, zoals het administratief 
beheer en het onderhoud. Daarnaast verzorgt de Stichting 
het toelatingsbeleid en bewaakt zij het woonconcept.
Besluitvorming in de VVE gebeurt op basis van meerder-
heid van stemmen. Eigenaren kunnen meebeslissen over 
gebouw-gerelateerde zaken. Inzake zorg en dienstverle-
ning worden afwijkende afspraken gemaakt. Besluitvor-
ming hierover komt toe aan de Stichting Villa Blauw. 
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8.1 Algemeen

Door de uitgifte van Obligaties wordt de Vennootschap 
gefinancierd met vreemd vermogen. Er bestaat geen 
beperking voor het aangaan van financieringen met 
vreemd vermogen en er zijn geen regels gesteld voor de 
verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. 
Indien onderstaande financiële prognoses niet uitkomen 
staat het de Directie vrij om additioneel vreemd vermogen 
aan te trekken zonder aantasting van zekerheden van de 
Obligatiehouders. De Vennootschap investeert vervolgens 
het benodigde vermogen in het Beleggingsobject door de 
aankoop van de grond, de sloop en de nieuwbouw van 
Villa Blauw. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

8.2 Financiering aankoop en nieuwbouw

Het Beleggingsobject wordt aangekocht voor 
€ 2.030.000 (incl. kosten koper) en uiterlijk 31 oktober 
2015 afgenomen. Betaling van de grond en huidige hotel 
zal in termijnen plaats vinden, waarbij circa 
€ 0,5 miljoen verschuldigd blijft tot de start van de 
nieuwbouw.Voor de nieuwbouw en overige vastgoed 
gerelateerde kosten is daarnaast een bedrag nodig van 
€ 3.909.000. Voor de financiering van de 4 resterende 
te realiseren in verhuur te nemen appartementen, zal geen 
hypotheek worden aangegaan bij een bank. Verwacht 
wordt dat de opbrengst uit de voorverkoop (tijdens de 
bouwfase) van de woningen € 4.611.000 zal bedragen, 
betreffende 10 van de 14 totaal te realiseren apparte-
menten.

Totale investering €  6.092.000

Af: Hypotheek bank €               0

Af: Opbrengst voorverkopen €  4.611.000

Subtotaal €  1.481.000

Liquiditeitsreserve €     119.000

BENODIGDE FINANCIERING € 1.600.000
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Vastgoedaankoop

Koopsom grond en huidig vastgoed € 1.850.000 

Overige aankoopkosten € 60.000

Overdrachtsbelasting € 111.000

Notariskosten etc. €   9.000

Vastgoedaankoop   € 2.030.000

Bouwkosten

Sloopkosten €      48.000

Nieuwbouw €   2.783.000

Tuin en bestrating €       30.000

Overige kosten €       61.000

Bouwkosten   €  2.922.000

Overige verkoop- en ontwikkelkosten

Adviseurskosten €     250.000

Verkoopkosten €     192.000

Overige kosten €     545.000

Overige verkoop- en ontwikkelkosten   €    987.000

Totale vastgoedinvestering   €  5.939.000

Structuur en plaatsingskosten

Oprichtingskosten €        5.000

Onderzoek en advieskosten €      24.000

Structureringskosten €      44.000

Marketingkosten €      80.000

Structurerings- en plaatsingskosten   €    153.000

Totale investering   €  6.092.000
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De oppervlaktes van de appartementen, de verwachte 
prijzen per m2, koopsommen en huren per maand zijn als 
volgt:     

Van dit bedrag zal naar verwachting circa  € 4.611.000 
worden gerealiseerd door de verkoop van 10 apparte-
menten tijdens de ontwikkel- en bouwfase. De opbrengst 

In de investering is een bedrag van € 50.000 begrepen, 
dat reeds is betaald door de Initiatiefnemer en als Eigen 
Vermogen (agio) in de vennootschap zal worden inge-
bracht.

Onder Overige verkoop- en ontwikkelkosten is een post 
opgenomen van € 545.000 voor overige kosten. Deze 
bestaat voor meer dan de helft over niet terugvorderbare 
BTW als gevolg van de (onbelaste) verhuur van de appar-
tementen. Voorts zijn daarin begrepen ontwikkelkosten en 
leges. 

8.4 Obligatielening

De Obligatielening van de Vennootschap bedraagt 
€ 1.600.000. De Obligatielening heeft een verwachte 
looptijd van 5 jaar. De rente bedraagt 7,5% per jaar. Bij 
vervroegde aflossing wordt een bonus uitgekeerd welke 
afhankelijk is van de looptijd. De Vennootschap gebruikt 
deze Obligatielening voor de financiering van de ontwik-
keling, aankoop, sloop, nieuwbouw en verkoop van het 
Beleggingsobject. Het resterende deel van de investering 
in het Beleggingsobject wordt gefinancierd uit de voorver-
koop van de appartementen. 

8.5 Financieringsrisico

Het risico van de Obligatiehouders is beperkt tot het 
bedrag dat gestort is op de Obligatie. Tevens zullen geen 
andere financieringen worden afgesloten waaruit aan-
sprakelijkheid van de Obligatiehouders kan voortvloeien. 
De Vennootschap geeft Obligaties uit en dient zorg te 
dragen voor de uitkering van de rente en de terugbetaling 
van de lening aan het einde van de looptijd aan de Obli-
gatiehouders. De functionele valuta voor de Vennootschap 
is de euro. Dit betekent dat alle investeringen, financierin-
gen en waarderingen plaatsvinden in euro’s. De Vennoot-
schap loopt daarom geen valutarisico.

8.6 Voorverkoop appartementen en 
huurprijzen

Het benodigde bedrag uit voorverkoop van appartemen-
ten kan als volgt worden samengevat: 

Investering €  6.092.000 

Liquiditeitsreserve €    169.000

Subtotaal €  6.261.000

Eigen vermogen €      50.000

Obligatielening €  1.600.000

Te realiseren voorverkoop €  4.611.000

 Nr. Oppervlakte Prijs Koop-  Huren
 in m2 per m2 som per maand

 1 77,9 4.700 366.000 1.800

 2 60,6 4.700 285.000 1.500

 3 66,4 5.000 332.000 1.600

 4 91,5 5.000 480.000 2.000

 5 122,3 5.250 642.000 2.750

 6 68,7 5.250 361.000 1.600

 7 66,4 5.250 349.000 1.600

 8 74,9 5.250 393.000 1.750

 9 93,2 6.000 559.000 2.250

 10 64,5 6.000 387.000 1.850

 11 84,3 5.000 421.000 1.950

 12 122,8 6.600 798.000 2.750

 13 54,4 6.500 354.000 1.800

 14 93,9 7.750 728.000 3.000

  Totaal  6.455.000
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van de voorverkoop zal gefaseerd worden ontvangen tij-
dens de bouwfase.
Genoemde prijzen voor koopsom en huren zijn indica-
tief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ten behoeve van dit Informatiememorandum is rekening 
gehouden met een conservatieve inschatting van de 
marktprijzen. 
Villa Blauw wordt qua prijsniveau onder het niveau van 
vergelijkbare projecten gepositioneerd. Een goed verge-
lijkbaar project is Residence Belvedere. Een uitgebreidere 
marktanalyse treft u aan in hoofdstuk 6

8.7 Cash flow prognose

Uitgangspunten voor de prognose van de cash flow op 
het geplaatst vermogen: 
• de vastgoedinvestering is conform 8.3;
• de Obligatielening bedraagt € 1.600.000;-     
• de opbrengst uit voorverkopen bedraagt  

€ 4.611.000;-     
• huuropbrengst bedraagt gemiddeld € 97.000  

per jaar;   
• opbrengst uit overige verkopen van resterende appar-

tementen in jaar 5;
• rente 7,5% per jaar;
• Bonusvergoeding bij aflossing 4,5% in jaar 1 en ver-

volgens 1% minder per jaar gedurende hele looptijd;
• aflossing tegen koers van 100%;
• gemiddeld verwacht totaalrendement op Obligatiele-

ning: minimaal 7,5% tot maximaal 12%;
• management fee jaarlijks € 2.000;
• administratie en accountantskosten € 5.000 per jaar;
• looptijd van 5 jaar (vervroegde aflossing mogelijk);
• rente op liquiditeitsreserve is 0%.
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Jaar  2015/2016    2017    2018   2019   2020 

Inkomsten

1.Obligaties €   1.600.000  

2. Eigen vermogen € 50.000    

3. Voorverkopen €  4.611.000     

4. Verkopen appartementen   €   - € - € - €     - €  1.844.000

 5. Verkoop parkeerplaatsen  € 86.000 €  -  € - € - € 34.000 

6. Huur €   - €  97.000  € 97.000  €  97.000 € 97.000 

7. Rente liquiditeit  €   - € 0  €  0  €  0 €           0 

Totaal € 6.347.000 €  97.000 €  97.000 €  97.000 €  1.975.000  

   

Uitgaven     

8. Totale investering € 6.092.000   

9. Aflossing obligaties         €  1.600.000 

10. Rente obligaties  €  120.000  €  120.000  €  120.000  € 120.000  € 120.000 

11. Aflossingsbonus   €  0 € 0 €  0 €  0

12. Management €  2.000  €  2.000  €  2.000  €  2.000  €        2.000 

13. Administratie €  5.000  €  5.000  €  5.000  €  5.000  €       5.000 

14. Stichting €  3.000  €  3.000  €  3.000  €  3.000 €  3.000

15. Vennootschapsbelasting  € - € - - - € - €  54.000

Totaal  €  6.222.000  €  130.000 €  130.000 €  130.000 € 1.784.000  

 

Cash flow  €  125.000 €  -33.000 €  -33.000 €  -33.000 €    191.000  

 

Liquiditeitsreserve      

Begin jaar   €  0 €  125.000 €  92.000 €   59.000  € 26.000

Einde jaar   €  125.000 €   92.000 €  59.000 €   26.000 €   217.000

Cash flow prognose    
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16. Volgens de opstelling onder 8.6 bedraagt de liquidi-
teitsreserve € 169.000. Deze bestaat uit het begin-
saldo en het gestort kapitaal. Aan het eind van het 
jaar is dit bedrag echter verminderd met de kosten 
van de Vennootschap.

De verwachte uitkering over de gehele looptijd is geba-
seerd op de rentebetaling van 7,5% per jaar op de Obli-
gatielening en de eventuele bonusuitkering bij vervroegde 
aflossing van 4,5% bij aflossing in jaar 1 en vervolgens 
met 1% per jaar minder gedurende de gehele looptijd. 
Opgemerkt wordt dat de aflossing van de Obligatielening 
wordt gerealiseerd na verkoop van het Beleggingsobject. 
Dit zal volgens de prognose binnen 5 jaar plaatsvinden, 
maar kan ook eerder gerealiseerd zijn.  
In de cash flow is geen rekening gehouden met de extra 
bonusaflossing van maximaal € 72.000. Uit de liquidi-
teitsreserve blijkt echter dat hiervoor voldoende ruimte is. 
Afhankelijk van de cash flow van de Vennootschap zal 
eventuele terugbetaling van de Obligatielening en beëin-
diging van de Vennootschap eerder kunnen plaatsvinden 
dan na de verwachte 5 jaren. In de prognose is hiermee 
geen rekening gehouden. 
De te betalen rente, welke in 4 termijnen per kwartaal 
achteraf op de Obligaties wordt uitgekeerd, bedraagt 
7,5% per jaar over de gehele looptijd.  
Bij terugbetaling van de Obligatielening binnen 5 jaar 
aan de Obligatiehouders zal ook de betaling van de aflos-
singsbonus plaatsvinden, mits de liquiditeit dit toelaat. De 
terugbetaling op de Obligatielening bedraagt 100% van 
de nominale waarde van de Obligaties te verhogen met 
de aflossingsbonus. Het gemiddeld verwachte totaalren-
dement over de gehele looptijd bedraagt 12% bij aflos-
sing in jaar 1 tot 7,5% per jaar na jaar 5. 

Het gemiddeld rendement over de gehele looptijd is niet 
gegarandeerd. Indien de Vennootschap niet aan haar ver-
plichtingen kan voldoen kan de Bewaarder een beroep 
doen op de zekerheden in de vorm van het recht op eerste 
hypotheek op de resterende in verhuur zijnde appar-
tementen. De betaalbaarstelling alsmede de wijze van 

Toelichting:
1. Dit betreft het nominale bedrag van de totale Obliga-

tielening;
2. Dit betreft door de Initiatiefnemer ingebracht eigen 

vermogen in de vorm van gestort kapitaal en  agiore-
serve;

3. Het totale bedrag aan voorverkopen (tijdens de bouw-
fase) van 10 appartementen conform de gegevens in 
8.6. Het bedrag betreft de gemiddelde prijs van 10 
appartementen;

4. Het resterende bedrag conform 8.6 voor de gemid-
delde waarde over de 4 nog niet verkochte appar-
tementen. Volgens prognose worden deze verkocht 
aan het eind van jaar 5. Eerdere verkoop is echter 
mogelijk;

5. Dit betreft de totale opbrengst van 7 overdekte par-
keerplaatsen; 

6. Het gemiddelde bedrag van de totale verwachte 
huurinkomsten voor de 4 in verhuur zijnde apparte-
menten;

7. 0% rente over het bedrag van de liquiditeitsreserve;
8. Het totale bedrag van de investering conform de bere-

kening in 8.3;
9. Het totale bedrag van 100% van de nominale waarde 

van de Obligatielening; 
10. 7,5% rente over de Obligatielening van   

€ 1.600.000;
11. Met de aflossingsbonus is geen rekening gehouden 

in de cash flow omdat er in bovenstaande prognose 
vanuit gegaan wordt dat de aflossing na jaar 5 zal 
plaats hebben. De maximale bonus bedraagt  
€ 72.000 Gelet op de liquiditeitsreserve is hiervoor 
voldoende ruimte;

12. Een vast bedrag van € 2.000 per jaar als manage-
mentkosten;

13. Een vast bedrag van € 5.000 per jaar als adminis-
tratiekosten;

14. Een vast bedrag van € 3.000 per jaar voor dekking 
van de kosten voor de Bewaarder;

15. 20% over de behaalde winst, berekend conform de in 
2015 geldende tarieven.
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Per jaar bedraagt het gemiddeld verwachte rendement op 
de obligaties: 

8.9 Exit scenario

Het exit-scenarioberekening bestaat uit de verwachte 
verkoop van het Beleggingsobject dan wel de herfinan-
ciering via een externe financier. Terugbetaling van de 
Obligatielening tegen een koers van 100% na de loop-
tijd van 5 jaren zal plaatsvinden door de Vennootschap 
uit lopende bedrijfsinkomsten uit de huurinkomsten en 
verkoopopbrengst van het Beleggingsobject. Eventuele 
eerdere aflossing kan ieder jaar plaatsvinden, rekening 
houdend met de geldende aflossingsbonus. 
Indien onverhoopt de exploitatie en voorverkoop niet 
binnen 1,5 jaar kan worden gerealiseerd omdat de 
benodigde vergunningen nog niet verkregen zijn of de 
opbrengst uit de voorverkopen te laag zijn om de bouw te 
kunnen uitvoeren en betalen, dan heeft de Vennootschap 
de plicht om de Obligatielening vervroegd af te lossen. 
Aflossing is in dat geval alleen mogelijk als de verkoop 
voldoende opbrengt voor een gehele of gedeeltelijke 
aflossing uit de verkoop van de bezittingen. 

betaalbaarstelling van de aflossing en de bonus worden 
bekendgemaakt aan het adres van iedere Belegger en op 
de website van de Vennootschap.
De prognose en de gehanteerde uitgangspunten zijn met 
de meeste zorg opgesteld. Indien zich afwijkingen zouden 
voordoen, kan de Vennootschap, de Directie of de Initia-
tiefnemer daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden, 
behoudens in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur, 
grove schuld of opzet. 

Het doen van rentebetalingen per kwartaal op basis van 
het verwachte rendement zal mogelijk zijn aangezien de 
Vennootschap, volgens prognose, over voldoende liquidi-
teit zal beschikken. Terugbetaling van het kapitaal dient 
plaats te vinden uit de verkoop van het vastgoed of herfi-
nanciering. Teneinde zekerheid te verkrijgen voor de nako-
ming van de verplichting tot terugbetaling van de Obliga-
tielening zal de Bewaarder het recht van eerste hypotheek 
op de grond en later de in verhuur zijnde appartementen 
aan de Rembrandtweg te Noordwijk verkrijgen. 

8.8 Rendement Obligaties Villa Blauw B.V.

Omdat de betaling van de rente, de verwachte aflossings-
bonus en de terugbetaling van de Obligatielening afhan-
kelijk is van het financiële resultaat de Vennootschap is 
onder 8.7 een cash flow prognose opgenomen van de 
exploitatie. Hieruit kan worden afgeleid dat er voldoende 
middelen beschikbaar zijn om aan de verplichtingen aan 
de Vennootschap te kunnen voldoen.

Op basis van dit resultaat en de vrije cash flow voor de 
komende 5 jaar kan geconcludeerd worden dat de Ven-
nootschap ruim in staat zou moeten zijn te voldoen aan de 
verwachtingen voor de rentebetaling en de terugbetaling 
van de Obligatielening inclusief de aflossingsbonus. In 
deze prognose is rekening gehouden met de investering 
in het vastgoed en de exploitatie inclusief de verkoopop-
brengsten en huuropbrengsten.  

Looptijd Rente Aflossings- Rendement
  bonus

1 jaar 7,5% 4,5% 12,0%

2 jaar 7,5% 3,5% 9,3%

3 jaar 7,5% 2,5% 8,3%

4 jaar 7,5% 1,5% 7,3%

5 jaar 7,5% 0,5% 7,6%

>5 jaar 7,5% 0% 7,5%
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Ad 2. De vergunningen worden niet bijtijds verkregen en/
of de voorverkopen verlopen moeizaam

Na 1,5 jaar zal het Beleggingsobject  verkocht dienen 
te worden. De opbrengst zal dan minimaal ca. € 1,85 
miljoen dienen te zijn om de Obligatielening terug te beta-
len, om 3,5% Aflossingsbonus te betalen en voorts om 
de 7,5% Obligatierente gedurende die periode van 1,5 
jaar betalen, alsmede structuur en plaatsingskosten. Aan-
gezien de taxatiewaarde per heden ca. € 1,9 miljoen 
bedraagt zou dat op basis van huidige informatie net uit 
komen, maar hierin zit een risico voor de Beleggers. Loop 
geen onnodig risico. 

Neem kennis van de inhoud van het gehele 
Informatiememorandum.

8.10 Scenario analyse

In deze analyses wordt onderscheid tussen twee hoofds-
cenario’s:
1. Alle vergunningen worden bijtijds verkregen en de 

voorverkopen lopen volgens bovenstaande progno-
ses (10 verkopen tijdens de bouwfase)

2. De vergunningen worden niet bijtijds verkregen en/of 
de voorverkopen verlopen moeizaam

Ad 1. Alle vergunningen worden bijtijds verkregen en de 
voorverkopen lopen volgens bovenstaande prognoses (10 
verkopen tijdens de bouwfase)

De in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten en progno-
ses zijn te beschouwen als basisscenario. Het basisscena-
rio resulteert erin dat de Beleggers na jaar 5 hun geld 
terug krijgen en over de jaren een rendement van 7,5% 
hebben ontvangen. Bij andere scenario’s wordt ervan uit-
gegaan dat de gevoeligheid vooral ligt op het gebied van 
de verkoopsnelheid en verkoopprijs van de appartemen-
ten en dat andere uitgangspunten (per saldo) niet zullen 
veranderen.

Een optimistisch scenario bestaat eruit dat alle apparte-
menten in het eerste jaar verkocht worden voor de hier-
boven geprognosticeerde opbrengst en de Beleggers dan 
een rendement van 12% (gedurende 1 jaar) hebben ont-
vangen. 

Een pessimistisch scenario bestaat eruit dat aan het einde 
van jaar 5 de 4 resterende appartementen niet verkocht 
zijn en alsdan snel (middels een executie als gevolg 
van de hypotheekrechten) verkocht zullen moeten gaan 
worden. Indien de appartementen dan 15% minder 
opbrengen dan in de bovenstaande uitgangspunten staat 
(en de werkelijke prijsdaling dan nóg groter is geweest, 
er zal immers ook inflatie zijn), ontvangen de Beleggers 
nog steeds hun volledige inleg terug en hebben ze over de 
jaren een rendement van 7,5% ontvangen.
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Oprichtingskosten  € 5.000

Onderzoek- en advieskosten  € 24.000

Structureringskosten  € 44.000

Marketingkosten  €      80.000

Structurerings- en plaatsingskosten €    153.000

Management €  2.000 per jaar

Administratie €  5.000 per jaar

Stichtingsbestuur €  3.000 per jaar

Marketingkosten
De Directie maakt voor het verkrijgen van de stortingen 
op de Obligaties marketingkosten. Om het resultaat van 
de Vennootschap niet hierdoor te laten fluctueren worden 
deze kosten grotendeels en middels een eenmalig vast 
bedrag door de Vennootschap voldaan. Deze bijdrage 
bedraagt 5% van het gestort vermogen. De bij Beleggers 
in rekening gebrachte emissiekosten van 2% wordt ter 
compensatie van de te maken kosten aan de Initiatiefne-
mer betaald.

Emissiekosten
Er wordt 2% emissiekosten in rekening gebracht aan de 
Beleggers. Dit bedrag wordt ter compensatie van de te 
maken kosten aan de Initiatiefnemer betaald.

JAARLIJKSE FONDSKOSTEN:

Managementkosten
De management beloning betreft de jaarlijkse vergoeding 
van € 2.000 in verband met het voeren van de directie en 
het beheer over de Vennootschap. Aangezien deze kosten 
rechtstreeks jaarlijks op het rendement drukken is deze 
vergoeding zo laag mogelijk gehouden in het belang van 
de Obligatiehouders. De vergoeding wordt maandelijks 
in rekening gebracht.

Administratiekosten
Deze kosten voor de Vennootschap worden voldaan door 
de Directie. Dit betreft de bijdrage voor administratie, het 
opmaken van de jaarstukken en de accountantscontrole. 
Zij komen ten laste van de Vennootschap voor een ver-
wacht bedrag van € 5.000. Indien de werkelijke kosten 
lager zijn wordt een lager bedrag berekend.

Stichtingsbestuur
Als vergoeding voor bestuur en administratie van de 
Bewaarder is rekening gehouden met een vaste vergoe-
ding ven € 3.000 per jaar welke door de Vennootschap 
wordt voldaan.

Het investeringsmodel en de fondsstructuur brengen kosten 
met zich mee die uit de storting door de Obligatiehouders 
en uit het resultaat van de Vennootschap worden voldaan. 
De volgende kosten worden hier nader toegelicht:

STRUCTUUR EN PLAATSINGSKOSTEN:

Oprichtingskosten
Voor het oprichten van de Vennootschap en het voorbe-
reiden van de onderlinge overeenkomsten zal een notaris 
worden ingeschakeld. Een deel van deze kosten wordt 
in rekening gebracht aan de Vennootschap voor een 
gefixeerd bedrag van € 5.000.

Onderzoek- en advieskosten
Voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid en 
de ontwikkeling van het vastgoed zal de Directie kosten 
maken en hebben gemaakt, ook via derden. Deze kosten 
worden voor een vast bedrag van € 24.000 meegere-
kend in de investering.

Structureringskosten
Als Initiatiefnemer ontvangt de Directie een vergoeding 
van 2,75% van het bijeengebrachte vermogen  van de 
Obligatielening. Deze eenmalige vergoeding dekt de 
structurering- en ontwikkelingskosten van de Vennoot-
schap.  

9. Kosten en vergoedingen
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Algemeen
Beheerder is gerechtigd de initiële kosten als voorschot op 
de te maken kosten in rekening te brengen zodra de acti-
viteiten van de Vennootschap een aanvang nemen. Alle 
genoemde kosten zijn inclusief BTW.

9. Kosten en vergoedingen
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10. Villa Blauw B.V.

Naast projectontwikkeling bestuurt hij diverse vennoot-
schappen. Het gaat hier om eigen vennootschappen 
ten behoeve van projectontwikkeling. Voorts bestuurt hij 
enkele beleggingen.

Sinds 2007 is de heer Maatje tevens actief in vastgoedbe-
legging via vastgoedfondsen. Hij is eigenaar en bestuur-
der van Altius Fund Management BV. Altius heeft zich 
vooral gericht op financiering van ontwikkelingsprojecten. 
Tevens was de heer Maatje tot circa 2010 bestuurder bij 
Zeuven Meeren Fondsbeheer BV.

Op dit moment richt de heer Maatje zich, naast de acti-
viteiten voor Altius, op het project in Noordwijk aan Zee 
(Villa Blauw), een tweetal projecten in Frankrijk en vast-
goedbeleggingen in Duitsland. 

De statuten van de Vennootschap en de relevante overeen-
komsten zijn opgenomen in de bijlagen bij het Informatie-
memorandum.
Het eigen vermogen van de Vennootschap bij oprichting 
bedraagt het geplaatst vermogen en wordt aangevuld 
met vreemd vermogen tot het totaal benodigde vermogen 
afhankelijk van het aantal Obligatiehouders. Via de web-
site zal nadere informatie worden verschaft door publica-
tie van de jaarverslagen en halfjaarberichten.

Villa Blauw B.V. (de Vennootschap) is een besloten ven-
nootschap welke is opgericht op 25 augustus 2015 en 
gevestigd te Rijswijk aan de Nijverheidsstraat 1 unit 1A 
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den 
Haag onder nummer 63982625. Bij oprichting bedraagt 
het vermogen van de Vennootschap € 1. De vennoot-
schap heeft volgens haar statuten onder andere ten doel 
het ontwikkelen van vastgoed, het deelnemen in, het finan-
cieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en 
het voeren van bestuur over andere ondernemingen en 
vastgoedbeleggingen. 
Investeren in de Vennootschap is mogelijk door het nemen 
van Obligaties die worden uitgegeven door de Vennoot-
schap. De Vennootschap is aangegaan voor onbepaalde 
tijd. 
Na storting door alle Obligatiehouders bedraagt de Obli-
gatielening € 1.600.000, verdeeld in 320 Obligaties 
met een nominale waarde van € 5.000 elk. De Obliga-
tiehouders verstrekken een lening aan de Vennootschap. 
De Directie bestaat uit:

De heer A.F. Maatje

De heer A.F. Maatje (1973), is na de opleiding aan de 
HEAO te Eindhoven (studierichting: management, econo-
mie en recht) sinds 1996 actief in de projectontwikkeling. 
In eerste instantie deed hij dat voor een adviesbureau  
(ABeCo) in Amsterdam, daarna was hij projectontwikke-
laar voor onder andere Bouwfonds, Dura Vermeer en Van 
Garderen & Dekker Vastgoedontwikkeling BV. Tussentijds 
heeft hij diverse opleidingen gevolgd op het gebied van 
vastgoed en vastgoedontwikkeling via de NVM en de 
Neprom. 

Sinds 2002 is de heer Maatje zelfstandig actief in de pro-
jectontwikkeling in binnen- en buitenland. Op dit moment 
is hij actief in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Eerder 
deed hij ook aan projectontwikkeling in Spanje en België. 
Het gaat hoofdzakelijk om woningbouwprojecten (zowel 
residentieel als recreatief). 
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10. VILLA BLAUW B.V.

 Juridische structuur

De Vennootschap is de Uitgevende Instelling van de Obli-
gaties en kent de Obligaties toe aan de Obligatiehouders. 
Van de uitgegeven Obligaties wordt een apart register op 
naam bijgehouden.

Indien er transacties tussen gelieerde partijen plaats 
zouden vinden, gebeurt dat tegen marktconforme voor-
waarden. Het is echter niet uit te sluiten dat in de toekomst 
de samenwerking en/of de transacties zouden kunnen 
leiden tot mogelijke belangenverstrengeling. Bij ieder 
besluitvormingsproces op dit punt zal de Directie - voor 
zover mogelijk - handelen in het belang van de Vennoot-
schap. Indien zich mogelijk een conflicterend belang zou 
kunnen voordoen en marktconforme omstandigheden in 
het geding zijn, zal de situatie aan de Bewaarder worden 
voorgelegd voor een advies. 

De Vennootschap is een Uitgevende Instelling (Aanbieder) 
in de zin van de Wft. De Aanbieder heeft geen vergun-
ningplicht ingevolge de Wft en staat tevens niet onder 
toezicht van de AFM. Eventuele wijzigingen in structuur 
of voorwaarden welke in strijd kunnen zijn met belangen 
van Obligatiehouders, dienen gemeld te worden aan de 
Bewaarder en de Obligatiehouders. 
Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalen-
derjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 
2015. Binnen vier maanden na het einde van een boek-
jaar zal een algemene vergadering van aandeelhouders 
plaatsvinden waarin, tenzij hiervoor uitstel is verleend 
door de algemene vergadering van aandeelhouders. In 
deze algemene vergadering zal onder andere de jaarre-
kening worden vastgesteld en zal het jaarverslag aan de 
aandeelhoudersvergadering zal worden overgelegd.
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Gedragscode

De interne gedragscode van de Directie voldoet aan de 
geldende eisen en Beheerder dient deze interne gedrags-
code na te leven en heeft procedures die de naleving 
ervan vaststelt. De interne gedragscode voorziet in bepa-
lingen en maatregelen die deze code in opzet en werking 
doortrekt naar de Vennootschap.

Klachtenregeling

Indien sprake is van klachten van Obligatiehouders over 
de Directie of over de Vennootschap, dienen deze schrif-
telijk aan de Directie te worden gemeld. De Directie zal 
deze klachten in behandeling nemen conform de gelden-
de klachtenregeling. Deze regeling is gebaseerd op het 
model van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifid) en op verzoek kosteloos bij de Directie verkrijg-
baar.
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11. Stichting Trust Villa Blauw 

De Bewaarder is een onafhankelijke stichting, gevestigd 
te Amsterdam aan de Hogehilweg 7K en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
63982803. De taken van de Bewaarder liggen vast in 
haar statuten en de Trustakte. De statuten van de Bewaar-
der zijn als Bijlage opgenomen in het Informatiememoran-
dum. De Bewaarder heeft onder andere tot taak:
• het ontvangen van de stortingen door Obligatiehou-

ders op rekening van Bewaarder;
• het storten van het bedrag van de investering aan de 

Vennootschap;
• het toezicht houden op het toekennen van Obligaties 

aan de Obligatiehouders;
• het toezicht houden op de activiteiten van het bestuur 

van de Vennootschap;
• het uitvoeren van en toezicht houden op de uitkeringen 

aan de Obligatiehouders;
• het beheren van de zekerheden.

Ook controleert de Bewaarder de kasstromen van en naar 
de Vennootschap. De Bewaarder is aansprakelijk jegens 
de Vennootschap en de Obligatiehouders indien en voor 
zover deze schade leiden door verwijtbare niet-nakoming 
van haar verplichtingen.

Het bestuur wordt gevormd door de heer A.F. Maatje. Na 
oprichting van het Fonds zal de heer A.F. Maatje terugtre-
den als bestuurder van de Stichting en worden vervangen 
door een onafhankelijke derde, aangevuld met een van 
de Obligatiehouders.

De bestuurders van Bewaarder ontvangen een beloning 
van € 3.000 (inclusief BTW) per jaar die wordt doorbere-
kend aan de Vennootschap. 
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12. Deelnemen en Obligaties

bewijs van deelname in de vorm van een uittreksel van het 
register van Obligatiehouders. De Initiatiefnemer en de 
Uitgevende Instelling hebben het recht om zonder opgaaf 
van redenen af te zien van de uitgifte van Obligaties of de 
uitgiftedatum te wijzigen. Eventueel reeds gestorte bedra-
gen worden in dat geval geretourneerd.

12.2 Emissievoorwaarden 

In dit Informatiememorandum wordt de situatie beschre-
ven voor de emissie voor dit Fonds. De voorwaarden 
kunnen per emissie verschillend zijn. Voor de specifieke 
kenmerken en voorwaarden wordt verwezen naar dit 
Informatiememorandum. De Obligatie geeft recht op een 
rentebetaling door de Vennootschap die per kwartaal ach-
teraf zal worden uitgekeerd. De rechten van een Beleg-
ger zijn omschreven in de Obligatievoorwaarden zoals 
opgenomen in de bijlagen. Toestemming voor de over-
dracht van Obligaties kan worden verkregen door een 
schriftelijke melding van de voorgenomen overdracht aan 
de Bewaarder. Daarbij dient door de verkrijgende partij 
een volledig ingevulde, ondertekende en van bijlagen 
voorziene Verklaring van Deelname te worden ingediend. 
De Bewaarder deelt schriftelijk de eventuele toestemming 
mee en zorgt voor de mutatie in het register van Obli-
gatiehouders. Het verzoek tot overdracht van Obligaties 
kan om welke reden dan ook, en ook zonder opgave van 
redenen, geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Ver-
zoeken worden in ieder geval geweigerd indien - naar 
het uitsluitende oordeel van de Bewaarder - door de over-
dracht van Obligaties de belangen van de (overige) Obli-
gatiehouders nadelig zouden (kunnen) worden beïnvloed.
Het is toegestaan, onder voorwaarden, dat pandrecht of 
vruchtgebruik op de Obligaties wordt gevestigd.

12.3 Obligaties

Een Obligatie in de Vennootschap kan worden verkregen 
tegen storting van het nominale bedrag van € 5.000 per 
Obligatie te verhogen met 2% emissiekosten. Deelname is 
mogelijk vanaf ten minste twee Obligaties per Belegger. 
De Obligatie is verhandelbaar, mits voor de overdracht 
ervan de toestemming van de Bewaarder is verkregen. De 

12.1 Deelname

Deelname is mogelijk voor zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen gedurende de Plaatsingsperiode. Deelna-
me geschiedt door het storten van het bedrag van deel-
name en het verkrijgen van een bewijs van deelname in 
de vorm van een bevestiging van registratie in het regis-
ter van Obligatiehouders. De Obligatie wordt toegekend 
nadat de Verklaring van Deelname - rechtsgeldig getekend 
- door de Vennootschap is ontvangen en nadat het bedrag 
van deelname volledig is gestort op een bankrekening van 
de Bewaarder. Bewijzen van rechten van deelneming, 
de Obligaties, kunnen slechts worden verstrekt indien 
de nettoprijs binnen de vastgestelde termijnen is gestort. 
Het minimumbedrag van deelname aan de Vennootschap 
bedraagt € 10.000 zijnde € 5.000 per Obligatie bij een 
afname van ten minste 2 stuks. Het bedrag van deelname 
wordt verhoogd met 2% emissiekosten.

Voorinschrijving voor de Emissie kan vanaf 1 augustus 
2015. De formele inschrijving start op de datum van 
publicatie van het Informatiememorandum, tot en met 
31 oktober 2015 of zoveel eerder of later als Beheer-
der daartoe besluit. Aan het einde van de uitgifteperiode 
zal de Directie de Obligatiehouders schriftelijk informeren 
over de datum en de omvang van de plaatsing. Dat geldt 
eveneens indien besloten zou worden om de plaatsing te 
staken.
Particuliere beleggers dienen bij de Verklaring van Deel-
name een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te 
sturen. Rechtspersonen dienen een recent uittreksel van de 
Kamer van Koophandel alsmede een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs van degene die de overeenkomst heeft 
ondertekend mee te sturen.De toekenning van Obligaties 
door de Vennootschap vindt plaats afhankelijk van de 
beschikbare Obligaties in volgorde van binnenkomst van 
de storting en Verklaring van Deelname. Storting dienst 
plaats te vinden op een bankrekening van de Bewaarder. 
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om inschrij-
vingen zonder opgaaf van reden niet in aanmerking te 
nemen. Na de toekenning van Obligaties ontvangt elke 
Belegger een bevestiging per post met een
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12. Deelnemen en Obligaties

zodra alle Obligaties zijn geplaatst of via mededeling van 
de Directie.

Betaling van het te storten bedrag vindt plaats op verzoek 
en instructie van de Directie. Betalingen zullen plaatsvin-
den op een bankrekening van de Bewaarder. Bewaarder 
zal de stortingen pas aan de Vennootschap beschikbaar 
stellen indien aan alle vormvereisten en het stellen van de 
zekerheden is voldaan.

intrinsieke waarde van een Obligatie kan afwijken van 
de nominale waarde. Indien de verplichtingen niet geheel 
nagekomen kunnen worden, zal de waarde afnemen. De 
Verklaring van Deelname dient volledig ingevuld te zijn 
en toekenning van de Obligatie dient door de Directie 
bevestigd te zijn. Op verzoek van de Belegger kan de 
Vennootschap besluiten tot koop of vervroegde aflossing 
van een Obligatie, daartoe bestaat echter geen enkele 
verplichting van de Vennootschap. De plaatsing eindigt 
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13. Zekerheden en garanties

gen inzake terugbetaling van de Obligatielening voldoet, 
kunnen deze zekerheden worden ingeroepen. In principe 
kunnen de zekerheden tegelijk worden ingeroepen. Er is 
geen volgorde van inroeping voorgeschreven. 

Samenvatting zekerheden voor Obligatiehouders:
• Recht van eerste hypotheek op vastgoed aan de Rem-

brandtweg te Noordwijk;
• Goedkeuringsrecht bij verkoop van vastgoed door 

Bewaarder;
• Blokkering op uitkeringen uit de Vennootschap gedu-

rende de looptijd van de Obligatielening; 

De risico’s van de Vennootschap voor de Obligatiehou-
ders zijn beperkt door het inbouwen van een aantal 
zekerheden. Voor de realisatie van het resultaat door de 
Vennootschap, is het resultaat dat gerealiseerd wordt met 
de exploitatie en verkoop van het Beleggingsobject van 
groot belang. Dit geldt zowel voor het betalen van de 
rente als voor de terugbetaling van de Obligatielening. 
Om de terugbetaling van de Obligatielening zeker te stel-
len, zal de Vennootschap ten behoeve van de Bewaarder 
zekerheden stellen in de vorm van een eerste recht van 
hypotheek op het de grond en later op de appartementen.. 
Tevens zal in een overeenkomst tussen de Vennootschap 
en Bewaarder een aantal andere zekerheden nader con-
tractueel worden vastgelegd. Zo zal zeker gesteld worden 
dat het vastgoed door de Vennootschap niet vervreemd 
mag worden zonder toestemming van Bewaarder en dat 
er geen resultaten worden uitgekeerd aan de aandeelhou-
ders van de Vennootschap voordat de rente en de Obliga-
tielening is afgelost.  

De grond wordt omstreeks eind oktober 2015 aange-
kocht. Dit wordt gedaan omdat er voldoende indicatie is 
dat het plan, al dan niet met aanpassingen, gerealiseerd 
kan worden. Aangezien de grond wordt aangekocht 
voordat alle vergunningen verkregen zijn is met de initi-
atiefnemer afgesproken dat er een verplichting tot terug-
storten bestaat als de vergunningen niet binnen 1,5 jaar 
verkregen zijn. Als dat het geval is zal de initiatiefnemer 
de grond moeten verkopen of herfinancieren. De initiatief-
nemer betaald omstreeks eind oktober een deel van de 
koopsom (1,5 miljoen euro) van de grond en het restant 
bij aanvang van de bouw. Het deel dat aanbetaald wordt 
is lager dan de taxatiewaarde. Op deze manier wordt er 
voor gezorgd dat, indien de grond verkocht moet worden, 
de opbrengsten voldoende zijn om de Obligatielening af 
te lossen.

De samenhang tussen de zekerheden in de vorm van 
eerste recht van hypotheek en de overige zekerheden 
geeft de Belegger een gedeeltelijke dekking van de risi-
co’s. Zodra de Vennootschap niet aan haar verplichtin-
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14. Fiscale Aspecten

tussen de boxen onderling plaatsvinden. Box 1 bevat het 
belastbaar inkomen uit werk en woning, belast tegen het 
progressieve tarief van maximaal 52% (2015). Box 2 
bevat het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en 
in box 3 zal geheven worden over het belastbaar inko-
men uit sparen en beleggen. 

Indien een in Nederland wonende Belegger/particuliere 
belegger een Obligatie heeft in de Vennootschap en de 
Obligatie niet tot een ondernemingsvermogen behoort, 
zal de Obligatie in de Vennootschap in beginsel in Box 
3 in de heffing van inkomstenbelasting worden betrok-
ken. In Box 3 wordt de Belegger geconfronteerd met een 
forfaitair rendement van 4% over de waarde in het eco-
nomische verkeer van de Obligatie. De daadwerkelijk 
gerealiseerde resultaten blijven buiten beschouwing en 
worden niet in de heffing betrokken. Het forfaitair rende-
ment wordt belast tegen het tarief van 30%, hetgeen leidt 
tot een effectieve belastingdruk van 1,2%.

De hiervoor genoemde waarde wordt bepaald door de 
waarde in het economisch verkeer van het vermogen per 
1 januari van ieder jaar. Het gaat hier om het netto-vermo-
gen, waarbij de schulden die behoren tot het Box 3 vermo-
gen van de Belegger in aftrek kunnen worden gebracht. 
Per belastingplichtige mag het heffingsvrije vermogen in 
mindering worden gebracht op het totale vermogen uit 
Box 3. Dit heffingsvrije vermogen bedraagt € 21.139 
(2015) en € 42.278 voor partners.

Een in Nederland woonachtige Belegger/ondernemer 
(dan wel medegerechtigde tot het vermogen van een 
onderneming) die de Obligatie tot het ondernemersver-
mogen (moet) rekenen, wordt in Box I in de heffing van 
inkomstenbelasting betrokken. Het inkomen uit werk en 
woning, waaronder de wint uit onderneming, wordt in 
Box 1 tegen het progressieve tarief van maximaal 52% 
(2015) in de heffing betrokken.

Dit hoofdstuk geldt voor Obligatiehouders die in Neder-
land woonachtig dan wel gevestigd zijn. Het is opgesteld 
met inachtneming van de stand van de fiscale wetgeving, 
besluiten en jurisprudentie (en hun interpretatie) per 1 
januari 2015. Eventuele veranderingen in inzicht van de 
Belastingdienst of in de fiscale wetgeving, besluiten en 
jurisprudentie (en de uitleg hiervan) komen voor rekening 
en risico van de Obligatiehouders.

Dit hoofdstuk is opgesteld door Beheerder en haar fiscale 
adviseurs. 

BELASTINGHEFFING OP HET NIVEAU VAN VILLA 
BLAUW B.V.

Vennootschapsbelasting

De Vennootschap is onderworpen aan de heffing van 
vennootschapsbelasting. Het normale vennootschapsbe-
lastingtarief voor het jaar 2015 bedraagt 20% over de 
eerste € 200.000 en 25% over het resterende deel van 
de winst.

Overdrachtsbelasting

Aangezien de Vennootschap zelf vastgoed heeft ontwik-
keld waarover BTW is verschuldigd zal geen overdrachts-
belasting van toepassing zijn bij verkoop van het vast-
goed. 

Omzetbelasting (BTW)

De Vennootschap wordt aangemerkt als ondernemer voor 
de BTW.   

BELASTINGHEFFING OP HET NIVEAU VAN DE 
BELEGGER

Inkomstenbelasting

Bij een Belegger/natuurlijk persoon kan zich een aantal 
situaties voordoen met betrekking tot de heffing van 
inkomstenbelasting. In de Wet op de inkomstenbelasting 
2001 worden de inkomsten verdeeld over een gesloten 
boxenstelsel. Daarbij kan geen verrekening 
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14. Fiscale Aspecten

Vennootschapsbelasting

Indien een in Nederland gevestigd lichaam een Obligatie 
in de Vennootschap houdt, wordt het resultaat onderwor-
pen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Een in 
Nederland gevestigde rechtspersoon/Belegger dient het 
ontvangen winstdeel en gerealiseerde vervreemdings-
voordelen uit hoofde van de Obligatie in beginsel tot haar 
belastbare winst te rekenen. Ongeacht de grootte van het 
belang in de Vennootschap, is de deelnemingsvrijstelling 
niet van toepassing op de Obligatie in de Vennootschap.

Dividendbelasting

De Obligatiehouders ontvangen rente en terugbetaling 
van het kapitaal. Dividendbelasting is derhalve niet van 
toepassing.OverdrachtsbelastingDe verkrijger van een 
Obligatie in de Vennootschap is geen overdrachtsbelas-
ting verschuldigd.

Erf- of schenkbelasting

Ten aanzien van een Belegger geldt dat in geval van ver-
erving of schenking van een Obligatie de waarde in het 
economische verkeer is onderworpen aan erf- of schenk-
belasting (voorheen: successie- of schenkingsrecht) of aan 
het recht van overgang in geval de schenker of overledene 
ten tijde van de schenking of het overlijden niet binnen het 
Rijk woonde. Het toepasselijke belastingtarief is enerzijds 
afhankelijk van de mate van verwantschap met de overle-
den of van de schenker en anderzijds van de waarde van 
hetgeen wordt verkregen.

De voorgaande informatie is niet volledig en ziet niet op 
alle denkbare situaties. De bovenstaande beschrijving van 
de fiscale aspecten van het houden van een Obligatie in 
de Vennootschap is gemaakt naar de wet- en regelgeving 
en rechtspraak per 1 januari 2015. Obligatiehouders 
worden aangeraden hun eigen fiscale adviseur te raad-
plegen inzake de fiscale aspecten voor de persoonlijke 
situatie.
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15. Periodieke rapportage

der worden op verzoek van een Belegger kosteloos ter 
beschikking gesteld.
Obligatiehouders ontvangen schriftelijk bevestiging van 
de betaling en de samenstelling van de betalingen door 
de Vennootschap aan de Obligatiehouders. 

De Directie stelt jaarlijks uiterlijk binnen vier maanden na 
afloop van het boekjaar, de jaarrekening van de Vennoot-
schap op die, na vaststelling door de aandeelhoudersver-
gadering, aan de Obligatiehouders ter beschikking wordt 
gesteld en ter inzage ligt op het kantoor van Beheerder. 
In de jaarrekening zal conform de statutaire bepalingen 
het resultaat worden vastgesteld en vergeleken worden 
met het resultaat over de voorgaande jaren. Het resultaat 
wordt derhalve jaarlijks vastgesteld en in de jaarrekening 
aan de Obligatiehouders gepresenteerd.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Een exter-
ne accountant stelt de jaarrekening samen. Binnen negen 
weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar ver-
strekt de Directie de halfjaarcijfers van de Vennootschap 
aan de Obligatiehouders en legt deze ter inzage op het 
kantoor van Beheerder. Per kwartaal zal voorts aan de 
Obligatiehouders financieel en feitelijk verslag gedaan 
worden van de relevante ontwikkelingen van het Beleg-
gingsobject en de Vennootschap. Deze verslaggeving zal 
schriftelijk plaatsvinden. Desgewenst kunnen Obligatie-
houders hierop een toelichting verkrijgen. Op deze wijze 
zullen de activiteiten van de Vennootschap zo transparant 
mogelijk weergegeven worden en blijven de Obligatie-
houders goed geïnformeerd. Zowel Fonds als Bewaar-
der zullen er zorg voor dragen dat de Obligatiehouders 
worden geïnformeerd en hun rechten - zoals opgenomen 
in de Trustakte - worden gerespecteerd. Voor de Trustakte 
wordt verwezen naar de Bijlagen.
Jaarlijks ontvangen de Obligatiehouders een jaaropgaaf 
ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting of ven-
nootschapsbelasting. Deze jaaropgaaf geeft informatie 
over de ontvangen uitkeringen en de waarde van de 
belegging.

De statuten van de Vennootschap, de Bewaarder en de 
Trustakte zijn opgenomen als bijlagen in dit Informatie-
memorandum. Op verzoek van een Belegger kan koste-
loos een kopie van het origineel of een afschrift daarvan 
ter beschikking worden gesteld. Ook de gegevens uit het 
Handelsregister van de Kamer van Koophan-
del van de betrokken vennootschappen en de Bewaar-
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16. Verklaringen directie

Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing 
informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die 
niet in dit Informatiememorandum zijn opgenomen. Dit 
Informatiememorandum houdt als zodanig geen aanbod 
in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een 
aanbod tot koop of tot het nemen van enig effect anders 
dan de aangeboden Obligaties, noch een aanbod van 
enig effect of uitnodiging tot het doen van een aanbod 
tot koop of het nemen van enig effect aan een persoon 
in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende 
regelgeving niet geoorloofd is.

Algemeen

Villa Blauw B.V. is als Initiatiefnemer verantwoordelijk 
voor de inhoud en samenstelling van dit Informatieme-
morandum. Voor zover de Directie van de Vennootschap 
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, verklaart zij dat 
de gegevens in dit Informatiememorandum in overeen-
stemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens 
zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit 
Informatiememorandum zou wijzigen.

Op dit Informatiememorandum is het Nederlands recht 
van toepassing. De bijlagen worden steeds geacht inte-
graal deel uit te maken van dit Informatiememorandum. 
Tot het moment van deelname aan de Vennootschap, 
kunnen potentiële Obligatiehouders geen rechten aan dit 
Informatiememorandum ontlenen. Slechts de inhoud van 
dit Informatiememorandum is bindend. Analyses, bere-
keningen, commentaren, prognoses en aanbevelingen 
worden in dit Informatiememorandum vermeld om inves-
teerders behulpzaam te zijn, maar vormen geen garantie 
voor het door de Vennootschap te behalen rendement. De 
Directie, zijn deelneming, Directie, adviseurs en andere 
bij de Vennootschap betrokkenen aanvaarden geen aan-
sprakelijkheid voor enige directe of indirecte negatieve 
resultaten die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van 
deelneming in de Vennootschap. Potentiële investeerders 
wordt aangeraden een Obligatie zorgvuldig te beoorde-
len op het risicoprofiel en te beschouwen als onderdeel 
van een totale beleggingsstrategie. De Vennootschap heeft 
zich laten adviseren door de in dit Informatiememoran-
dum genoemde adviseurs. De verantwoordelijkheid van 
deze adviseurs is beperkt tot het terrein van hun expertise 
en tot het onderwerp van hun advies. Ter zake van de 
van overige derden afkomstige informatie die in het Infor-
matiememorandum is opgenomen, bevestigt Beheerder 
dat deze informatie correct is weergegeven en dat, voor 
zover zij dat heeft kunnen opmaken uit door de betrokken 
derden gepubliceerde informatie, geen feiten zijn weg-
gelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of 
misleidend zou worden.
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17. Algemene gegevens

BETROKKEN PARTIJEN

Initiatiefnemer:
Villa Blauw BV
Nijverheidsstraat 1 unit 1A
2288 BB Rijswijk
070-7446560

Antwoordnummer 10173
2280 VB Rijswijk

Accountant:
AGV Administraties
Goudstraat 99
2718 RD Zoetermeer
Telefoon 079-3613655
www.agvadmin.nl

Adviseur:
Real Fund Consulting BV
Hogehilweg 5b
1101 CA  Amsterdam

Notaris
Sterel c.s. Notariaat, 
estate Planning & Mediation 
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam
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Aanbieder
De Vennootschap, zijnde de Uitgevende Instelling van de 
Obligaties.

Aanbieding
Het aanbod in de vorm van een Verklaring van Deelname 
waarbij een Obligatiehouder zich bij acceptatie  verplicht 
tot deelname in de Vennootschap.

Autoriteit Financiële Markten
Autoriteit Financiële Markten (AFM), een toezichthouder 
als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, geves-
tigd te Amsterdam.

Beheerder
De Vennootschap kent geen aparte Beheerder.
De Directie is de (rechts)persoon die het beheer voert over 
één of meer Fondsen en is daarom verantwoordelijk voor 
het administratieve, financiële, technische en commerciële 
beheer van de Vennootschap (deze beheertaken kunnen 
ook onderscheidenlijk zijn toebedeeld aan verschillende 
partijen). 

Belegger
Iedere persoon of vennootschap die deelneemt in de Obli-
gatielening.

Beleggingsobject
Het object, zijnde Villa Blauw aan de Rembrandtweg 
26 te Noordwijk, waarin de Vennootschap belegt. Het 
betreft 14 appartementen (levensloopbestendige wonin-
gen)waarvan een deel reeds voor de plaatsing zal zijn 
verkocht.

Bewaarder
Stichting Trust Villa Blauw, een Stichting gevestigd te 
Amsterdam aan de Hogehilweg 7K. De Bewaarder heeft 
een controlerende en toezichthoudende functie ten behoe-
ve van de Vennootschap, onder meer toezicht op de geld-
stromen. 

18. Definitielijst

Directie
Het bestuur van de Vennootschap.

Emissie 
Uitgifte van 320 Obligaties van € 5.000 per stuk.

Initiatiefnemer
De Vennootschap die bewijzen van deelname in de vorm 
van Obligaties aanbiedt aan het publiek. Tevens is zij de 
auteur van het Informatiememorandum. De Initiatiefnemer 
kan dezelfde zijn als de Uitgevende Instelling ofwel Aan-
bieder. 

Initiële kosten
De eenmalige kosten welke ten laste komen van de Ven-
nootschap in verband met de structurering en deze Emis-
sie. 

Liquiditeitsreserve
Het saldo liquide middelen (of middelen die daaraan 
gelijk te stellen zijn) in de Vennootschap. Kan mede 
worden aangehouden voor onvoorziene uitgaven, dan 
wel tegenvallers in de ontvangsten. 

Obligatie
Een door de uitgevende instelling uitgegeven bewijs 
van deelname op naam met een nominale waarde van
€ 5.000 per stuk. Het bewijs van deelname betreft een 
kopie van het uittreksel uit het register van Obligatiehou-
ders. Aan de Obligatie zijn de rechten verbonden zoals 
nader omschreven in dit Informatiememorandum en de 
Trustakte.

Obligatiehouder
Iedere persoon of vennootschap die deelneemt in de Obli-
gatielening.

Obligatielening
De emissie van 320 Obligaties met een nominale waarde 
van € 5.000 per stuk voor in totaal € 1.600.000.
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Belegger
De belegger die één of meerdere Obligaties houdt.

Plaatsingsperiode
De periode gedurende welke Obligaties kunnen worden 
gereserveerd (vanaf 1 augustus 2015) via voorinschrij-
ving en geplaatst tot en met 31 oktober 2015 voor deze 
Emissie. De Directie kan de Plaatsingsperiode eerder slui-
ten of verlengen.

Informatiememorandum
Dit Informatiememorandum inclusief de Bijlagen.

Trustovereenkomst 
De overeenkomst tussen de Bewaarder en de Vennoot-
schap waaruit voortvloeit onder welke voorwaarden 
de Bewaarder haar taken uitoefent en de zekerheden 
beheert.

Uitgevende instelling
De Vennootschap.

Vennootschap
Villa Blauw B.V., een besloten vennootschap, gevestigd te 
Rijswijk aan de Nijverheidsstraat 1 unit 1A.

Verklaring van deelname
Het formulier dat bij dit Informatiememorandum wordt ver-
strekt en door de Belegger dient te worden ingevuld om 
zich in te schrijven voor deelname aan de Vennootschap.

Wft
Wet op het financieel toezicht.
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het aangaan van daarmee samenhangende 
overeenkomsten; 

e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van 
diensten aan ondernemingen, vennootschappen en 
andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in 
een groep is verbonden en aan derden; 

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van 
de vennootschap en het bezwaren van activa van 
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, 
vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee 
de vennootschap in een groep is verbonden en ten 
behoeve van derden;

g. het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder 
begrepen het sluiten en uitvoeren van lijfrente- en 
andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het 
kader van een pensioenvoorziening;

h. het beleggen van vermogen en het beleggen van 
gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, 
het kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten 
en andere goederen, het beheer van pensioengelden, 
alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en 
het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken 
van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;

i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële 
en commerciële activiteiten,

j. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord.

Aandelenkapitaal.
Artikel 3
1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een 

of meer gewone aandelen, elk aandeel met een 
nominale waarde van een euro (€ 1,00).

2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend 
genummerd vanaf 1.

3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.
4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt 

gehouden door een ander dan en anders dan voor 
rekening van de vennootschap of een van haar 
dochtermaatschappijen.

AKTE VAN OPRICHTING
Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijftien, 
verschijnt voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te 
Amsterdam:
mevrouw mr. Angesh Kiran Sewsahai, geboren te 
Zaandam op dertig augustus negentienhonderd tachtig, 
met kantooradres 1105 BJ Amsterdam, Paasheuvelweg 
26, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde 
van: 
en als zodanig vertegenwoordigend de stichting: 
Stichting Administratiekantoor Villa Blauw, 
statutair gevestigd te Rijswijk, kantoorhoudende te 2288 
BB Rijswijk, Nijverheidsstraat 1 unit 1A
hierna te noemen: “de Oprichter”.
Van het bestaan van de bovenvermelde volmacht blijkt uit 
een onderhandse akte die aan deze akte is gehecht.
De verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaart 
bij deze akte namens de Oprichter, op te richten een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
onder vaststelling van de navolgende:

STATUTEN

Naam, zetel.
Artikel 1
De vennootschap draagt de naam: Villa Blauw B.V. 
De zetel van de vennootschap is Rijswijk. 
Doel.
Artikel 2
Het doel van de vennootschap is:
a. het ontwikkelen van vastgoed en de exploitatie 

daarvan;
b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen 

in, het besturen van en het toezicht houden op 
ondernemingen, vennootschappen en andere 
rechtspersonen; 

c. het financieren van ondernemingen, vennootschappen 
en andere rechtspersonen; 

d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden 
daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, 
schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede 
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ingevolge lid 1 van dit artikel in het register worden 
opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de 
nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres 
bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het 
aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking 
tevens de instemming in om alle kennisgevingen en 
mededelingen alsmede oproepingen voor vergadering 
langs elektronische weg te krijgen verzonden. Onder 
schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, 
per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar 
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst 
over te brengen. 

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin 
wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van 
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

4. Het bestuur van de vennootschap verstrekt 
desgevraagd aan een aandeelhouder, een 
vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder 
van een certificaat van een aandeel waaraan bij of 
krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden, om 
niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn 
recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. 
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of 
een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie 
de in de artikelen 2:197, 2:198 en 2:227 Burgerlijk 
Wetboek bedoelde rechten toekomen.

5. Het bestuur van de vennootschap legt het register 
ten kantore van de vennootschap ter inzage van de 
aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders 
aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek 
bedoelde rechten toekomen en de houders van 
certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de 
statuten vergaderrecht is verbonden. De gegevens van 
het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter 
inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze 
gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Aandeelbewijzen.
Artikel 6
Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Aandeelhouderschap.
Artikel 4
1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen 

van verbintenisrechtelijke aard verbonden.
2. Aan het aandeelhouderschap zijn geen eisen 

verbonden.

Aandeelhoudersregister.
Artikel 5
1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register 

waarin de namen en (e-mail)adressen van alle 
aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van 
de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, 
de datum van de erkenning of betekening, de soort of de 
aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder 
aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder 
niet gebonden is aan een statutaire verplichting 
of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek of een statutaire prijsbepalingsregeling als 
bedoeld in artikel 2:192 a lid 2 Burgerlijk Wetboek, 
wordt dat vermeld. Indien aan aandelen ingevolge 
een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 
lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, 
worden de aandelen als stemrechtloos vermeld. 
In het register worden opgenomen de namen en 
adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of 
pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van 
de datum waarop zij het recht hebben verkregen, 
de datum van erkenning of betekening, alsmede 
met vermelding welke aan de aandelen verbonden 
rechten hun toekomen. In het register worden 
opgenomen de namen en adressen van de houders 
van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht 
is verbonden, met vermelding van de datum waarop 
het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en 
de datum van erkenning of betekening. Voor zover 
aandeelbewijzen kunnen worden afgegeven wordt 
dat aangetekend in de statuten. Van de afgifte en 
intrekking van een aandelenbewijs wordt eveneens 
aantekening gemaakt in het aandeelhoudersregister.

2. Aandeelhouders en anderen wier gegevens 
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worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan 
eerst behoeft te worden gestort na verloop van een 
bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben 
opgevraagd.

2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor 
zover niet een andere inbreng is overeengekomen. 

3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de 
nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met 
toestemming van het bestuur van de vennootschap.

Eigen aandelen.
Artikel 9
1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen 

eigen aandelen nemen. 
2. Het bestuur van de vennootschap beslist over de 

verkrijging en vervreemding van aandelen in het 
kapitaal van de vennootschap.

3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of 
certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze 
volgestort zijn en slechts met inachtneming van het 
dienaangaande in de wet bepaalde.

4. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen of 
certificaten daarvan door de vennootschap geschiedt 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.

5. Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort 
aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij 
daarvan kan in de algemene vergadering geen stem 
worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.
Artikel 10
1. De algemene vergadering kan besluiten tot 

vermindering van het geplaatste kapitaal door 
intrekking van aandelen of door het bedrag van 
aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In 
dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit 
betrekking heeft worden aangewezen en moet de 
uitvoering van het besluit zijn geregeld.

2. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden 
met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.
Artikel 7
1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een 

besluit van de algemene vergadering geschieden, 
voor zover deze bevoegdheid door de algemene 
vergadering niet is overgedragen aan een ander 
orgaan binnen de vennootschap. De algemene 
vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het 
besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en 
de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De 
koers kan niet beneden pari zijn.

2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de 
vennootschap indien zij houder is van aandelen in 
haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen 
een voorkeursrecht naar evenredigheid van het 
gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.

3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele 
uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot 
uitgifte bevoegde orgaan.

4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is van 
overeenkomstige toepassing bij het verlenen van 
rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van 
toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand 
die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen 
van aandelen uitoefent.

5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een 
daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland 
standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij 
de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt 
partij zijn.

6. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij 
uitgifte van aandelen of met instemming van het 
orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van 
aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan 
bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan 
wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een 
soort of aanduiding.

Storting op aandelen.
Artikel 8
1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het 

nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan 
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Blokkeringsregeling.
Artikel 14
1. Indien alle geplaatste aandelen van de vennootschap 

door een aandeelhouder worden gehouden is de 
overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van 
artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. Indien de geplaatste 
aandelen door meer dan een aandeelhouder 
worden gehouden is voor een geldige overdracht 
van aandelen vereist dat de aandeelhouder die 
één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst 
overeenkomstig het hierna bepaalde te koop aanbiedt 
aan zijn mede-aandeelhouders of overdracht 
geschiedt met schriftelijke toestemming van alle mede-
aandeelhouders binnen drie (3) maanden nadat zij 
allen hun toestemming hebben verleend.

2. De aandeelhouder die een of meer aandelen 
wil overdragen - hierna te noemen: “de 
aanbieder” - deelt aan het bestuur mede, 
welke aandelen hij wenst over te dragen. 
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-
aandeelhouders tot koop van deze aandelen.

3. Houders van aandelen waaraan ingevolge deze 
statuten geen stemrecht of recht op deling in de 
winst of reserves toekomt zijn onder deze mede-
aandeelhouders steeds begrepen indien aandelen 
van dezelfde soort worden aangeboden.

4. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken 
na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 
2, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de 
aanbieder. 

5. De mede-aandeelhouders die de aangeboden 
aandelen willen kopen - hierna te noemen: “de 
gegadigden” - geven daarvan kennis aan het bestuur 
binnen vier (4) weken nadat het aanbod door het 
bestuur kenbaar is gemaakt. Indien het bestuur binnen 
deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het 
aanbod volledig wordt aanvaard geeft het bestuur 
hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.

6. Indien een of meer gegadigden binnen de in lid 5 
genoemde termijn hebben aangegeven alleen of 
tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen 

Vruchtgebruik.
Artikel 11
1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik 

worden gevestigd.
2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker 

toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of 
met inachtneming van de wettelijke bepalingen is 
toegekend.

Pandrecht.
Artikel 12
1. Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande 

aandelen.
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht 

toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder 
opschortende voorwaarde, bij vestiging van het 
pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de 
aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen 
en de overgang van het stemrecht is goedgekeurd 
door de algemene vergadering.

Levering van aandelen en beperkte rechten.
Artikel 13
1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of 

levering van een beperkt recht daarop is vereist een 
daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland 
standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij 
de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die 
aandelen verkrijgt partij zijn. 

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de 
rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel 
verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de 
vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de 
akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig 
het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze 
eigener beweging heeft erkend door inschrijving in 
het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de 
wet bepaalde.
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acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende 
welke het aanbod kan worden ingetrokken.

12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken 
kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen 
binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving 
bedoeld in lid 3 of 10 vaststaat, dat het aanbod niet 
of niet volledig is aanvaard.

13. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening 
van:
a.  de mede-aandeelhouders die de aandelen krach-

tens dit artikel verwerven, in verhouding tot hun 
verkrijging;

b.  de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt 
overeenkomstig het in lid 9 bepaalde;

c.  de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien 
alle gegadigden zich terugtrekken overeenkom-
stig het in lid 10 bepaalde.

14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk 
overeenkomstige toepassing bij vervreemding door 
de vennootschap van door haar ingekochte of op 
andere wijze verkregen aandelen.

15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing 
indien de aandeelhouder krachtens de wet tot 
overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder 
verplicht is.

16. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel 
geschieden schriftelijk.

Aanbiedingsverplichtingen.
Artikel 15
1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te 

bieden en over te dragen: 
a. indien een aandeelhouder deze aandelen krach-

tens erfrecht verkrijgt;
b.  indien een aandeelhouder het vrije beheer over 

zijn vermogen verliest;
c.  indien een huwelijksgoederengemeenschap of 

gemeenschap krachtens geregistreerd partner-
schap waartoe de aandelen behoorden wordt 
ontbonden;

d.  indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en 

zal het bestuur opdracht geven de koopprijs per 
aandeel overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde 
vast te stellen.

7. Binnen twee (2) weken nadat het bestuur kennis heeft 
van de koopprijs die overeenkomstig artikel 16 is 
vastgesteld wijst het bestuur de aangeboden aandelen 
aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en 
de toewijzing kennis aan de aanbieder en aan alle 
aandeelhouders. 

8. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan 
gegadigden geschiedt als volgt:
a. allereerst aan gegadigden van houders van 

aandelen in dezelfde soort naar evenredigheid 
van de nominale waarde van het aandelenbezit 
in die soort;vervolgens aan gegadigden naar 
evenredigheid van de nominale waarde van het 
aandelenbezit in aandelen van een andere soort;

b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet 
mogelijk is, zal loting beslissen.

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen 
worden toegewezen voor zover de mede-
aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. 
Aan niemand kunnen meer aandelen worden 
toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken 
mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem 
bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de 
aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan 
verkopen en tegen welke koopprijs.

10. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken 
mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem 
bekend is geworden welke aandelen hem worden 
toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal 
de aandelen dan opnieuw toewijzen overeenkomstig 
het in lid 8 bepaalde en hiervan binnen twee (2) 
weken mededeling doen aan de aanbieder en de 
mede-aandeelhouders. Als alle gegadigden zich 
hebben teruggetrokken geeft het bestuur hiervan 
onverwijld kennis aan de aanbieder.

11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige 
betaling van de koopprijs worden geleverd binnen 
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aanbod geen of geen volledig gebruik wordt 
gemaakt.

5. Zolang een aandeelhouder de verplichting als 
omschreven in lid 1 niet nakomt is zijn stemrecht, zijn 
recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, 
tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de 
aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

6. Indien een aandeelhouder niet binnen zes (6) 
maanden nadat de verplichting als bedoeld in lid 1 
is ontstaan, overgaat tot aanbieding als in dit artikel 
omschreven, wordt het bestuur van de vennootschap 
onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan 
te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden 
en leveren van de aandelen is het bestuur van de 
vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement 
van de aandeelhouder of wanneer ten aanzien van 
hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 
van toepassing is verklaard. Wanneer er geen 
gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn 
ingevolge dit artikel juncto artikel 14 aangeboden 
aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en 
is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire 
verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede 
van de opschorting van rechten als bedoeld in lid 5 
ontheven.

Koopprijs.
Artikel 16
1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en 

de mede-aandeelhouders.
2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de 

prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, 
op verzoek van de meest gerede partij te benoemen 
door de president van de rechtbank van het arron-
dissement waarbinnen de vennootschap statutair is 
gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming 
over de deskundige bereiken.

3. De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot 
inzage van alle boeken en bescheiden van de vennoot-
schap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waar-
van kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. 

deze rechtspersoon wordt ontbonden;
e.  de aandelen in deze vennootschap ten gevolge 

van een juridische fusie of splitsing overgaan;
f.  in geval de zeggenschap over de onderneming 

van een aandeelhouder rechtspersoon direct of 
indirect overgaat op een of meer anderen, zoals 
bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 
2000, ook indien die regels niet van toepassing 
zijn.

2. De verplichting als omschreven in lid 1 is niet van 
toepassing indien:
a.  de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden 

gemeenschap en deze aandelen binnen twee (2) 
jaar na ontbinding van de gemeenschap zijn 
toegedeeld aan diegenen van wiens zijde de 
aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; 

b.  de aandelen zijn overgegaan op een persoon 
aan wie de aandelen vrijelijk konden worden 
overgedragen;

c.  de aandelen zijn gaan behoren tot een 
gemeenschap waartoe geen andere personen 
gerechtigd zijn dan aan wie de aandelen vrijelijk 
konden worden overgedragen;

d.  de aandelen zijn gaan behoren tot een 
gemeenschap waartoe ten minste een (1) persoon 
behoort aan wie de aandelen vrijelijk konden 
worden overgedragen, mits binnen twee (2) jaar 
na het ontstaan van die gemeenschap de aandelen 
geheel zijn toegedeeld aan personen aan wie de 
aandelen vrijelijk konden worden overgedragen.

3. In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt 
voor de beoordeling of sprake is van een persoon aan 
wie aandelen vrijelijk konden worden overgedragen 
uitgegaan van de erflater.

4. In geval een verplichting tot te koop aanbieding 
als omschreven in lid 1 bestaat, is het bepaalde in 
artikel 14 van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn 
aandelen aan te bieden: 
a.  niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
b.  zijn aandelen kan behouden, indien van zijn 
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en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 
met het belang van de vennootschap en de met haar 
verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur 
daartoe alsnog bevoegd.

Vertegenwoordiging. 
Artikel 20
1. Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de 

vennootschap te vertegenwoordigen.
2. Naast het bepaalde in lid 1 is iedere bestuurder met 

de titel algemeen directeur zelfstandig bevoegd de 
vennootschap te vertegenwoordigen. Daarnaast 
wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd door 
twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3. Het bestuur van de vennootschap kan 
functionarissen met algemene of beperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder 
van hen vertegenwoordigt de vennootschap met 
inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid 
gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur van de 
vennootschap bepaald. 

4. In alle gevallen waarin de vennootschap een 
tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders 
wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor 
gemelde wijze vertegenwoordigd.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.
Artikel 21
1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande 

bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van 
de algemene vergadering onderworpen de besluiten 
van het bestuur waarvan de algemene vergadering 
heeft bepaald dat zij aan haar goedkeuring te 
onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk 
omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur 
te worden meegedeeld.

2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit 
artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
het bestuur of de bestuurders niet aan.

Bestuur. 
Artikel 17
Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer 
bestuurders. 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. 

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.
Artikel 18
1. De bestuurders worden benoemd door de algemene 

vergadering.
2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene 

vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden 

van iedere bestuurder worden vastgesteld door de 
algemene vergadering.

4. Aan een bestuurder kan door de algemene vergadering 
de titel algemeen directeur worden verleend. Deze 
titel kan altijd door de algemene vergadering worden 
ontnomen.

Bestuurstaak. Besluitvorming.   
Belet of ontstentenis.
Artikel 19
1. Het bestuur van de vennootschap is belast met het 

besturen van de vennootschap. 
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met 

een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen.

3. Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen 
in plaats van in een vergadering ook schriftelijk 
worden genomen, mits met algemene stemmen van 
alle in functie zijnde bestuurders.

4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder 
zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder 
tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. 
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders 
of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe 
door de algemene vergadering wordt benoemd, 
tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging 
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overige vergadergerechtigden kunnen de stukken 
aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.

8. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de 
verplichting als bedoeld in lid 4 kan de algemene 
vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot 
onderzoek gedaan wordt, dan wel dat een andere 
vorm van beoordeling van de jaarrekening en 
financiële boekhouding plaatsvindt.

Vaststelling jaarrekening.    
Kwijting.    
Openbaarmaking. 
Artikel 23
1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. 

Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld.
2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot 

kwijting van een bestuurder, tenzij het bepaalde in 
lid 3 van toepassing is. De algemene vergadering 
kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan 
een bestuurder voor het gevoerde beleid in het 
betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt 
uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de 
algemene vergadering.

3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van 
de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de 
jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling 
van de jaarrekening.

4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking 
van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de 
vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling 
van toepassing is.

Winst.
Artikel 24
1. De algemene vergadering is bevoegd tot 

bestemming van de winst die door de vaststelling 
van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van 
uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is 
dan de reserves die krachtens de wet of de statuten 
moeten worden aangehouden.

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen 

3. Indien de vennootschap één aandeelhouder heeft en 
deze tevens enig bestuurder is van de vennootschap 
is dit artikel niet van toepassing.

Jaarrekening.
Artikel 22
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van 

het boekjaar, behoudens verlenging van deze 
termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de 
algemene vergadering op grond van bijzondere 
omstandigheden, maakt het bestuur van de 
vennootschap een jaarrekening op en legt het deze 
voor de aandeelhouders ter inzage ten kantoor van 
de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur 
van de vennootschap ook het jaarverslag ter inzage 
voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 
7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap 
gelden. 

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de 
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of 
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 
reden melding gemaakt.

4. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek 
van de jaarrekening aan een op grond van de wet 
bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld 
op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht 
is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze 
daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. 

5. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen 
worden ingetrokken door de algemene vergadering 
en door degene die haar heeft verleend.

6. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, 
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het 
bestuur.

7. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte 
jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 
2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen 
gegevens vanaf de oproep voor de algemene 
vergadering bestemd tot hun behandeling, te harer 
kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de 
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ingesteld tegen de door de rechter benoemde 
bewindvoerder.

5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de 
aandelen die de vennootschap in haar kapitaal 
houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, 
dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt 
slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het 
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. 
Met instemming van alle aandeelhouders kan van 
het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden 
afgeweken.

6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van 
winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de 
dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Algemene vergadering.
Artikel 25
1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) 

algemene vergadering gehouden of wordt ten 
minste eenmaal overeenkomstig artikel 30 buiten 
vergadering besloten, tenzij de jaarrekening is 
vastgesteld overeenkomstige het bepaalde in artikel 
23 lid 3. 

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden 
zo dikwijls het bestuur van de vennootschap dat nodig 
acht. Het bestuur is bevoegd tot het bijeenroepen 
van een algemene vergadering. Het bestuur is tot 
oproeping van een algemene vergadering verplicht 
wanneer een of meer houders van aandelen die 
alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste 
(1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal 
vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige 
opgave van de te behandelen onderwerpen het 
verzoek richten een algemene vergadering bijeen te 
roepen.    
Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat 
de algemene vergadering binnen vier (4) weken 
na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een 
zwaarwichtig belang van de vennootschap zich 
daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering 
geeft aan het verzoek, kunnen de in de tweede zin 

zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. 
Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien 
het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat 
de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen 
blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden.

3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan 
voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van 
de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden 
te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk 
verbonden voor het tekort dat door de uitkering is 
ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van 
de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek 
is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden 
is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem 
te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft 
gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af 
te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl 
hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat 
de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen 
voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat 
door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste 
het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen 
uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van 
de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit 
hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt 
de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de 
bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat 
door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien 
van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde 
zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. 
Dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm 
van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of 
bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van 
lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de 
vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, 
als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden 
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één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de 
vennootschap doen vertegenwoordigen.

Certificaten van aandelen. 
Artikel 26
Aan houders van certificaten van aandelen komt geen 
vergaderrecht toe.

Vergadergerechtigden.
Artikel 27
Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders 
van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht 
is verbonden, aan aandeelhouders die vanwege een 
vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan 
vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. 
Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht 
hebben, hebben geen vergaderrecht.

Algemene vergadering afwijking, agenda,  
termijn, plaats.
Artikel 28
1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en 

de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in 
de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen 
kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de 
artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk 
Wetboek.

2. Het bestuur van de vennootschap houdt van 
de genomen besluiten aantekening. Indien het 
bestuur van de vennootschap niet ter vergadering 
is vertegenwoordigd wordt door of namens de 
voorzitter van de vergadering een afschrift van 
de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de 
vergadering aan het bestuur van de vennootschap 
verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van 
de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders 
en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan 
ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of 
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten 
hoogste de kostprijs. 

bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de 
voorzieningenrechter van de rechtbank worden 
gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene 
vergadering. Voor de toepassing van dit lid worden 
met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan 
wie het vergaderrecht toekomt.

3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in 
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de 
algemene vergadering bij te wonen en daarin het 
woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid 
van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgesteld.

4. De oproeping tot een algemene vergadering 
geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht 
aan de adressen van de aandeelhouders en overige 
vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het 
register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.

5. Na instemming van een vergadergerechtigde 
kan de oproeping eveneens geschieden door een 
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem 
voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.

6. De oproeping vermeldt de te behandelen 
onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een 
algemene vergadering kan door gebruikmaking van 
een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de 
oproeping is vermeld.

7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste 
(8e) dag voor die van de vergadering. 

8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de 
gemeente waar de vennootschap volgens de statuten 
haar zetel heeft. De algemene vergadering voorziet 
zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het 
voorzitterschap waargenomen door een bestuurder 
of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter 
vergadering aanwezige persoon. 

9. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene 
vergadering een raadgevende stem. 

10. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor 
aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap 
behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door 
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vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt 
tevens voldaan indien het besluit onder vermelding 
van de wijze waarop ieder der aandeelhouders 
stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en 
door alle vergadergerechtigden is ondertekend. De 
stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden 
uitgebracht.

3. De bestuurders worden voorafgaand aan de 
besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies 
uit te brengen.

Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 31
1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, 

juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen 
door de algemene vergadering slechts worden 
genomen met een meerderheid van ten minste twee 
derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin ten minste twee derden (2/3e) 
van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, 
tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum 
vereist.

2. Indien het kapitaal als bedoeld in lid 1 niet 
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen 
een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan 
acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan 
vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde 
besluiten kunnen worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van 
de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere 
meerderheid of quorum vereist.

3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet 
worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering 
betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 
3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

4. Wanneer aan de algemene vergadering een 
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van 
de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij 
de oproeping tot de algemene vergadering worden 
vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging 

Besluitvorming.
Artikel 29
1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een 

stem.
2. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon 

of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel 
van een elektronisch communicatiemiddel aan de 
algemene vergadering deel te nemen, daarin het 
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij 
een of meer van deze rechten overeenkomstig het 
in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet 
toekomen.

3. Voor de toepassing van lid 2 is in ieder geval 
vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen 
ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 
Tevens kan de vergadergerechtigde via het 
elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de 
beraadslaging.

4. Het bestuur van de vennootschap kan nadere 
voorwaarden stellen aan het gebruik van het 
elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit 
artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend 
dienen te worden gemaakt.

5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt 
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere 
meerderheid voorschrijft worden alle besluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen.

7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering.
Artikel 30
1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering 

geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze 
wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze 
wijze van instemming kan langs elektronische weg 
plaatsvinden. 

2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het 
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4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 
1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Overige bevoegdheid.
Artikel 33
Aan de algemene vergadering behoort binnen de door 
de wet en statuten gestelde grenzen alle bevoegdheid die 
niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.

Geschillenregeling.
Artikel 34
Geschillen tussen aandeelhouders als bedoeld in 
afdeling 1 van titel 8 van boek 2 Burgerlijk Wetboek 
zullen aan arbitrage worden onderworpen conform 
het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage 
Instituut. Het aantal arbiters zal drie (3) bedragen. De 
plaats van arbitrage is gelijk aan die van de zetel van 
de vennootschap. De aandeelhouders zullen de arbiters 
instrueren het arbitraal vonnis niet te (doen) publiceren. 
De taal van de arbitrage is Nederlands.
 
Eerste boekjaar. 
Artikel 35
Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de 
datum van oprichting tot en met eenendertig december 
tweeduizend zestien.

Slotverklaringen.
Ten slotte heeft de verschijnende persoon, handelend als 
gemeld, verklaard:
A. GEPLAATST KAPITAAL, BESTUUR
EN OPRICHTINGSKOSTEN.

a. bij de oprichting is een (1) aandeel uitgegeven. 
De Oprichter neemt deel voor het aandeel, zijnde 
een euro (€ 1,00). De plaatsing geschiedt à pari;

b. voor de eerste maal wordt tot bestuurder 
benoemd: de heer Arjen Frank Maatje, wonende 
te 2631 MX Nootdorp, Eeldedreef 3, geboren 
te Zaandam op zestien juni negentienhonderd 
drieënzeventig, houder van een paspoort met 
nummer NNR8CP5B2, uitgegeven te Pijnacker-

betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter 
inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de 
afloop van de vergadering.

5. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek 
afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen 
van een bepaalde aanduiding of soort, kan slechts 
worden genomen met instemming van alle houders 
van aandelen en overige vergadergerechtigden van 
wie de rechten de statutenwijziging afbreuk doet.

6. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil 
van de aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden 
of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende 
eis, verplichting of regeling: 
a.  verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard 

verbonden aan het aandeelhouderschap van alle 
aandelen of aandelen van een aanduiding;

b.  het verbinden van eisen aan het 
aandeelhouderschap;

c.  het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen 
dat deze aandeelhouder gehouden is zijn 
aandelen of een deel daarvan aan te bieden en 
over te dragen;

d.  het afwijken van de prijsbepalingsregeling als 
bedoeld in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Vereffening.
Artikel 32
1. In geval van ontbinding van de vennootschap 

krachtens besluit van de algemene vergadering 
benoemt de algemene vergadering een of meer 
personen die belast zullen zijn met de vereffening van 
de zaken van de vennootschap. 

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
de statuten voor zover mogelijk van kracht.

3. Hetgeen na voldoening van de schulden is 
overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen 
aan de aandeelhouders naar evenredigheid van 
het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.  
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Nootdorp op achttien juni tweeduizend veertien, 
ongehuwd en niet geregistreerd als partner, met 
als titel Algemeen directeur; en

c. de kosten die met de oprichting verband houden 
zullen worden betaald door de vennootschap. 

B. STORTING IN GELD.
De Oprichter heeft het aandeel in geld volgestort. 
De vennootschap aanvaardt de storting op het bij de 
oprichting uitgegeven aandeel.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum 
als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na 
het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende 
persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van 
deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud 
in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte 
voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, 
ondertekend.
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der van de Vennootschap, hierna te noemen: de 
“Beheerder”, als zodanig voorgedragen onroerende 
zaken;

d. het aangaan van door de Beheerder voorgedragen 
leningen ter financiering en het in dat kader bezwa-
ren van de sub c. bedoelde onroerende zaken;

e. het op aanwijzing van de Beheerder verhuren van 
onroerende zaken;

f. het op aanwijzing van de Beheerder vervreemden 
van onroerende zaken;

g. het betalen van rente, aflossingen en bonussen aan 
de Obligatiehouders.

Artikel 3.
Vermogen.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door 
gewone baten.

Artikel 4.
Bestuur.
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit een of meer 

bestuurders. Het aantal bestuurders wordt door het 
bestuur vastgesteld.

2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ont-
stane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, 
doch in ieder geval binnen één maand.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder 
kan meer dan één functie bekleden. 

4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor 
onbepaalde tijd, tenzij in het desbetreffende benoe-
mingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.

5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de 
overige bestuurders met het bestuur belast.   
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de 
overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuur-
der een bevoegd bestuur. Het bestuur is echter ver-
plicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voor-
zien. 

6. Een bestuurder defungeert:
a.  door zijn overlijden;

Heden, vijfentwintig augustus tweeduizend vijftien, ver-
schijnt voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amster-
dam:
mevrouw mr. Angesh Kiran Sewsahai, geboren te Zaan-
dam op dertig augustus negentienhonderd tachtig, met 
kantooradres 1105 BJ Amsterdam, Paasheuvelweg 26, te 
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
de heer Arjen Frank Maatje, wonende te 2631 MX 
Nootdorp, Eeldedreef 3, geboren te Zaandam op zes-
tien juni negentienhonderd drieënzeventig, houder van 
een paspoort met nummer NNR8CP5B2, uitgegeven te 
Pijnacker-Nootdorp op achttien juni tweeduizend veer-
tien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, hierna 
te noemen: “de Oprichter”.
Van het bestaan van de bovenvermelde volmacht blijkt uit 
een onderhandse akte die aan deze akte is gehecht.
De verschijnende persoon, handelend als gemeld, ver-
klaart bij deze akte namens de Oprichter, op te richten 
een stichting, onder vaststelling van de navolgende:

STATUTEN
Artikel 1.
Naam en zetel.
1. De Stichting draagt de naam:   

Stichting Trust Villa Blauw.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2.
Doel.
De Stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder ten 
behoeve van beleggingsinstellingen (elk van die beleggin-
ginstellingen hierna te noemen: de “Vennootschap”), en 
in dat kader:
a. het innen van de stortingen door obligatiehouders van 

door de Vennootschap uitgegeven obligaties, bedoel-
de obligatiehouders hierna te noemen: de “Obliga-
tiehouders”;

b. het (indien van toepassing) bewaren van de activa 
van de Vennootschap;

c. het ten behoeve van de Vennootschap verkrijgen, al 
dan niet in economische zin, van de door de beheer-
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per kalenderjaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering 

geschiedt door de voorzitter of een andere bestuurder 
en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen 
onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven 
werkdagen, de dag van de oproeping en die van 
de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeen-
roeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen 
aan de orde komen die niet bij de oproeping werden 
vermeld, danwel de bijeenroeping is geschied op 
een termijn korter dan zeven werkdagen, is besluit-
vorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle 
in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegen-
woordigd zijn.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse 
te bepalen door degene die de vergadering bijeen-
roept.

4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuur-
ders, alsmede zij die door de ter vergadering aan-
wezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuur-
der kan zich door een schriftelijk door hem daartoe 
gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen 
vertegenwoordigen.

5. Iedere bestuurder heeft één stem.   
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid 
voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen 
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrach-
te stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als 
niet te zijn uitgebracht.   
Staken de stemmen bij benoeming van personen, dan 
beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stem-
ming, dan is het voorstel verworpen.

6. 6Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een 
bestuurder schriftelijke stemming verlangt.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. 
Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in 
haar leiding.

8. Van het verhandelde in de vergadering worden door 
de secretaris of door een door deze onder zijn ver-
antwoordelijkheid en met instemming van het bestuur 
aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notu-

b.  door zijn aftreden;
c.  door het verlies van het vrije beheer over zijn ver-

mogen;
d.  door zijn ontslag door de rechtbank; en
e.  (indien het bestuur uit meer dan twee leden 

bestaat) door zijn ontslag door het bestuur; het 
besluit hiertoe kan slechts worden genomen met 
algemene stemmen van de overige bestuurders.

Artikel 5.
Taken. Bevoegdheden en bezoldiging.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stich-

ting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van 
zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan 
anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden 
uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoor-
delijkheid van het bestuur. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan 
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
of bezwaring van registergoederen. Het is voorts 
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waar-
bij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschul-
denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
ander verbindt. 

3. Een bestuurder ontvangt een vaste vergoeding voor 
de uitoefening van de bestuursfunctie van drieduizend 
euro (€ 3.000,00) per twaalf maanden per Vennoot-
schap. De vergoeding zal worden uitgekeerd per 
dertig december van een bepaald jaar of per einde 
van de benoemingsperiode, indien deze eindigt vóór 
dertig december van een bepaald jaar. Daarnaast 
worden kosten in redelijkheid in de uitoefening van 
de bestuursfunctie aan een bestuurder vergoed, zulks 
tegen inlevering van de relevante factuur.

Artikel 6.
Besluitvorming.
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dik-

wijls de voorzitter of ten minste twee van de overige 
bestuurders zulks wensen, doch ten minste éénmaal 
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wijzigen of op te heffen. 
4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzi-

gen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde 
in artikel 10, leden 1 en 2, overeenkomstige toepas-
sing. 

Artikel 9.
Boekjaar en jaarstukken.
1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het 

kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand 

van de Stichting en van alles betreffende de werk-
zaamheden van de Stichting, naar de eisen die voort-
vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze 
een administratie te voeren en de daartoe behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op 
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rech-
ten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden 
gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar de balans en de staat van 
baten en lasten met bijbehorende toelichting van de 
Stichting te maken en op papier te stellen.

4. Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 
3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onder-
zoeken door een door het bestuur aan te wijzen des-
kundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek 
verslag uit. 

5. De balans en de staat van baten en lasten, met bij-
behorende toelichting, wordt ten blijke van de vast-
stelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt 
de ondertekening van één of meer van hen, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. 

6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoel-
de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
gedurende zeven jaren te bewaren. 

Artikel 10.
Statutenwijziging. Fusie en splitsing.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en 

len worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke 
daarvan door de voorzitter en secretaris van de 
desbetreffende vergadering ondertekend. De vastge-
stelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. 
Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. 

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten 
nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, per 
e-mail of per telecopier omtrent het desbetreffende 
voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten 
vergadering wordt onder bijvoeging van de ingeko-
men antwoorden door de secretaris een relaas opge-
maakt, dat na medeondertekening door de voorzitter 
bij de notulen wordt gevoegd. 

10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statu-
ten voorzien, beslist de voorzitter. 

Artikel 7.
Vertegenwoordiging.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

Voorts kan de Stichting worden vertegenwoordigd 
door twee tezamen handelende bestuurders.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht 
aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om 
de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten 
aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende 
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft 
met de Stichting kan hij niettemin de Stichting verte-
genwoordigen.

Artikel 8.
Reglementen.
1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast 

te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, 
waarvan nadere regeling wenseljik wordt geacht. 

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten 
in strijd zijn.

3. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd een reglement te 
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re bepalingen blijken eveneens voor zo veel mogelijk 
van kracht tijdens de vereffening. 

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting 
is bestemd voor de Obligatiehouders naar verhou-
ding van ieders inbreng.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en 
bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende 
zeven jaar onder berusting van de door het bestuur 
aangewezen persoon.

Artikel 12.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet 
voorzien, beslist het bestuur. 

Artikel 13.
Overgangsbepaling.
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met een-
endertig december zestien. Dit artikel vervalt nadat het 
eerste boekjaar is geëindigd.
Slotverklaring.
Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als 
gemeld:
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 3 worden 
voor de eerste maal tot bestuurders van de Stichting 
benoemd: de Oprichter.

Slot.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum 
als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na 
het geven van een toelichting daarop aan de verschijnen-
de persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van 
deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in 
te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voor-
lezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, 
ondertekend.

tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe 
moet worden genomen met algemene stemmen in 
een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering waarin 
een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan 
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te 
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier 
weken na de eerste vergadering. In deze tweede 
vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent 
het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan 
de orde was, worden besloten, mits met algemene 
stemmen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een 
statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een 
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra-
gen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden 
gevoegd. 

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat 
daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere 
bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële 
akte te verlijden.

Artikel 11.
Ontbinding.
1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het 

bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige 
toepassing.

3. De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor 
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, 
moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquida-
tie.   
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen 
aan de vereffenaars bekende baten meer bekend 
zijn.

4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermo-
gen van de Stichting. Op hen blijven de bepalingen 
omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag 
van bestuurders van toepassing. De overige statutai-



Bijlage C. Trustakte

71

 BIJLAGEN INFORMATIEMEMORANDUM  

hebben de betekenis als genoemd in artikel 1.
b. De Uitgevende Instelling heeft beleggers benaderd 

met het verzoek of zij in de Obligatielening willen par-
ticiperen en heeft het Prospectus beschikbaar gesteld.

c. Financiers hebben toegezegd de Uitgevende Instel-
ling een bedrag ter grootte van de Obligatielening ter 
leen te zullen verstrekken.

d. De Uitgevende Instelling zal na ontvangst van de 
bedragen die de Financiers aan haar zullen over-
maken, zulks tot een maximum van een miljoen zes-
honderd duizend euro (€ 1.600.000,00) Obligaties 
uitgeven aan de Financiers, die daarmee Obligatie-
houders zullen worden.

e. Op verzoek van de Uitgevende Instelling heeft de 
Trustee zich bereid verklaard om ter zake van de 
Obligatielening op te treden als vertegenwoordiger 
van de Obligatiehouders.

f. De Uitgevende Instelling zal de opbrengst van de 
Obligatielening aanwenden ter financiering van het 
Project.

g. Partijen wensen de voorwaarden van de Obligatiele-
ning en de uitgifte van de Obligaties vast te leggen 
in deze akte,

en verklaarde dat haar volmachtgevers zijn overeengeko-
men als volgt:

Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze akte wordt verstaan onder:
• Beheerder:   

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid: Villa Blauw B.V., statutair gevestigd te Rijswijk, 
kantoorhoudende te 2288 BB Rijswijk, Nijverheids-
straat 1 (unit 1A), ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 
63982625;

• Financiers:   
de (rechts)personen die door de Uitgevende Instelling 
zijn benaderd om deel te nemen aan de Obligatiele-
ning en die aan de Uitgevende Instelling te kennen 
hebben gegeven Obligatiehouder te willen worden;

Heden, zeven september tweeduizend vijftien, verschijnt 
voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam:
mevrouw Doremieke van Brussel, geboren te Vught op 
dertig mei negentienhonderd tweeënzeventig, met kan-
tooradres 1105 BJ Amsterdam, Paasheuvelweg 26, te 
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de stichting: Stichting Trust Villa Blauw, statutair 

gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1101 
CA Amsterdam, Hogehilweg 7K, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossier nummer 63982803, hierna te noemen: “Trus-
tee”;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid: Villa Blauw B.V., statutair gevestigd te 
Rijswijk, kantoorhoudende te 2288 BB Rijswijk, Nij-
verheidsstraat 1 (unit 1A), ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel onder dossier 
nummer 63982625, hierna te noemen: “Beheerder”.

Van het bestaan van de bovenvermelde volmacht blijkt 
uit twee (2) onderhandse akte die aan deze akte zijn 
gehecht.

De verschijnende persoon, handelend als vermeld, ver-
klaart dat bij akte op zesentwintig augustus tweeduizend 
vijftien verleden voor mij, notaris, de volmachtgevers een 
trustovereenkomst, hierna te noemen: “de Trustovereen-
komst”, zijn aangegaan. Het is thans de wens van de 
volmachtgevers deze Trustovereenkomst aan te passen.
In gevolge het bepaalde in artikel 20 lid 1 van de Trusto-
vereenkomst en het bepaalde in artikel 10 van de statuten 
van de Trustee, is het bestuur van de Trustee bevoegd de 
trustovereenkomst te wijzigen.
Van dit besluit tot wijziging van de Trustovereenkomst 
blijkt uit een aan deze akte gehechte bestuursbesluit.
Ter uitvoering van voormeld besluit worden de Trustover-
eenkomst hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastge-
steld, na welke wijziging de Trustovereenkomst zal luiden 
als volgt:
“De verschijnende persoon, handelend als gemeld, ver-
klaarde het volgende in aanmerking te nemen:
a. De gedefinieerde begrippen in deze overwegingen 
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• Vergadering van Obligatiehouders:   
het orgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde 
Obligatiehouders dan wel de bijeenkomst van Obli-
gatiehouders;

• Vastgoed:  
de onroerende zaak gelegen aan de Rembrandtweg 
26 te 2202 AZ Noordwijk (ZH), kadastraal bekend 
gemeente Noordwijk, sectie A, nummer 3428.

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke bete-
kenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Artikel 2.
Obligatielening.
1 De Obligatielening is groot nominaal een miljoen 

zeshonderd duizend euro (€ 1.600.000,00) en is 
verdeeld in driehonderd twintig (320) Obligaties op 
naam, elk groot vijfduizend euro (€ 5.000,00). De 
Obligaties zijn doorlopend genummerd van 1 af. Er 
worden van de Obligaties geen toonderbewijzen uit-
gegeven.

2 Obligaties zijn overdraagbaar.  
De Uitgevende Instelling verleent hierbij last en vol-
macht aan de Trustee het Register van Obligatiehou-
ders te houden, daarin de noodzakelijke wijzigingen 
door te voeren en voorts in verband met dit Register 
van Obligatiehouders al hetgeen te verrichten dat 
ter uitvoering van dit artikel en de Trustovereenkomst 
nuttig of nodig is, welke last hierbij door de Trustee 
wordt aanvaard. De Trustee houdt namens de Uitge-
vende Instelling het Register van Obligatiehouders 
bij waarin de namen, de adressen en Rekeningnum-
mers van alle Obligatiehouders zijn opgenomen met 
vermelding van de datum waarop zij de Obligaties 
hebben verkregen en de datum van die verkrijging 
en met vermelding van het aantal door de betreffende 
Obligatiehouder gehouden Obligaties. In het Regis-
ter van Obligatiehouders worden tevens opgenomen 
de namen, de adressen en het Rekeningnummer van 
hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op 
Obligaties hebben met vermelding van het aantal 
Obligaties waarop het beperkte recht is gevestigd 

• Informatiememorandum:   
het informatiememorandum de dato een september 
tweeduizend vijftien, beschikbaar gesteld door de Uit-
gevende Instelling;

• Obligatiehouder:   
de houder van één of meer Obligaties;

• Obligatielening:   
de obligatielening als bedoeld in artikel 2 lid 1 van 
de Trustovereenkomst;

• Obligaties:   
obligaties op naam als genoemd in artikel 2 lid 1 van 
de Trustovereenkomst;

• Obligatieschuld:   
het nog niet door de Uitgevende Instelling aan de 
Obligatiehouders terugbetaalde gedeelte van de 
Obligatielening;

• Project:   
de verwerving, nieuwbouw en exploitatie van het 
Vastgoed;

• Realisatiedatum:    
de datum waarop het Project voor honderd procent 
(100%) zal zijn gerealiseerd, welke datum vermoe-
delijk zal liggen op eenendertig oktober tweeduizend 
twintig;

• Register van Obligatiehouders:   
het register als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Trusto-
vereenkomst;

• Rekeningnummer:   
het Nederlandse bankrekeningnummer waarop beta-
ling van rente, premies en aflossing kan plaatsvinden;

• Trustovereenkomst:   
de in deze akte neergelegde overeenkomst;

• Trustee:   
de stichting: Stichting Trust Villa Blauw, statutair 
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1101 
CA Amsterdam, Hogehilweg 7K, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossier nummer 63982803;

• Uitgevende Instelling:   
Villa Blauw B.V., voornoemd;  
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genwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk 
aan te wijzen persoon. De personalia van de aan-
gewezene worden in het Register van Obligatiehou-
ders opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en 
oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan 
het in het Register van Obligatiehouders ingeschreven 
adres van de aangewezene kunnen worden gedaan.

6 Door zijn inschrijving en het voldoen van het bedrag 
van één of meer Obligaties op rekening van de Uit-
gevende Instelling op instructie van de Uitgevende 
Instelling, is de Financier Obligatiehouder geworden 
en derhalve gebonden aan het bepaalde in de Trusto-
vereenkomst, aan het bepaalde in de statuten van de 
Trustee en verklaart hij deze bepalingen te kennen en 
te zullen eerbiedigen en voor zover het betreft ver-
plichtingen, deze op zich te zullen nemen.

Artikel 3.
Levering van Obligaties.
1. Levering of schenking van Obligaties of vestiging 

of overdracht van beperkte rechten daarop vindt 
plaats conform het in de wet ter zake bepaal-
de. De mededeling als bedoeld in artikel 3:94 
lid 1 Burgerlijk Wetboek geschiedt aan de Uitge-
vende Instelling. De Uitgevende Instelling zendt 
een kopie van de mededeling aan de Trustee.  
Indien de Trustee een administratievergoeding heeft 
vastgesteld, waarvan de hoogte is goedgekeurd door 
de Uitgevende Instelling en deze vergoeding heeft 
kenbaar gemaakt aan de Obligatiehouders, kan de 
overdracht of vestiging van een beperkt recht op een 
Obligatie slechts geschieden na voldoening van de 
administratievergoeding aan de Trustee.

2. De ter zake van een overgang onder algemene titel 
te overleggen documenten, dienen te voldoen aan de 
door de Trustee, na goedkeuring door de Uitgevende 
Instelling, vast te stellen voorschriften.

en van de datum waarop zij het desbetreffende recht 
hebben verkregen. Iedere Obligatiehouder, vrucht-
gebruiker en pandhouder is verplicht aan de Trustee 
zijn adres, het Rekeningnummer en iedere wijziging 
daarin schriftelijk mede te delen; dit adres en Reke-
ningnummer blijft tegenover de Uitgevende Instelling 
en de Trustee gelden zolang de betrokkene niet schrif-
telijk op de door de Trustee aan te geven wijze aan de 
Trustee een ander adres casu quo Rekeningnummer 
heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mede-
delen van zijn adres en/of het Rekeningnummer en 
van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico 
van de desbetreffende Obligatiehouder, vruchtge-
bruiker en pandhouder. Alle kennisgevingen aan en 
oproepingen van Obligatiehouders, vruchtgebrui-
kers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het 
in het Register van Obligatiehouders vermelde adres 
worden gedaan. Iedere inschrijving en aantekening 
in het Register van Obligatiehouders wordt getekend 
door de Trustee.

4 Het Register van Obligatiehouders ligt ten kantore van 
de Trustee ter inzage voor de Uitgevende Instelling. 
Iedere Obligatiehouder, vruchtgebruiker en pandhou-
der kan op zijn verzoek, echter slechts voor zover 
het zijn Obligatie(s), respectievelijk zijn recht betreft, 
niet-verhandelbare, door de Uitgevende Instelling of 
de Trustee getekende uittreksels uit het Register van 
Obligatiehouders tegen betaling van een door de 
Trustee in redelijkheid te bepalen bedrag verkrijgen, 
vermeldende de nummers van de Obligatie(s) die op 
de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam is/
zijn ingeschreven, respectievelijk van de Obligatie(s) 
die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtge-
bruik is/zijn bezwaard.

5 Behoort een Obligatie, een vruchtgebruik of een 
pandrecht op een Obligatie tot een gemeenschap 
waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van 
toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgeno-
ten, die tevens in het Register van Obligatiehouders 
moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Uitge-
vende Instelling en de Trustee slechts worden verte-
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door het totaal tussentijds terug te betalen bedrag 
te delen door het aantal uitstaande Obligaties. 
Bij gedeeltelijke terugbetalingen, telt het terug te 
betalen bedrag als aflossing van eenhonderd pro-
cent (100%). Het nominale bedrag van de Obligatie 
zal bij elke tussentijdse aflossing vermindert worden 
met het bedrag van de gedeeltelijk tussentijdse aflos-
sing.   
Alle tussentijdse terugbetalingen van Obligaties zullen 
worden verricht op de dichtstbijzijnde rentevervaldag 
als bedoeld in artikel 4 lid 2, na aankondiging van 
de terugbetaling.    
Onverminderd het bepaalde in het Prospectus, zal de 
eerste tussentijdse terugbetaling niet eerder dan zes-
endertig (36) maanden na het aangaan van de Obli-
gatielening plaatsvinden, tenzij de Beheerder onder 
bijzondere omstandigheden besluit de Obligatiele-
ning eerder dan zesendertig (36) maanden geheel of 
gedeeltelijk af te lossen. 

4. Wanneer een Obligatie tussentijds gedeeltelijk wordt 
afgelost, wordt vanaf de rentevervaldag waarop de 
gedeeltelijke aflossing plaatsvond uitsluitend rente 
betaald over de Obligatieschuld.
Als aflossing eerder plaats heeft, wordt vanaf de ren-
tevervaldag een bonusente uitgekeerd van maximaal 
vier en een half procent (4,5%), afhankelijk van het 
jaar waarin afgelost wordt, op de navolgende wijze:

 »  bij aflossing in het eerste jaar zal de bonusrente 
derhalve vier en een half procent (4,5%) bedra-
gen;

 »  bij aflossing in het tweede jaar zal de bonusrente 
derhalve drie en een half procent (3,5%) bedra-
gen;

 »  bij aflossing in het derde jaar zal de bonusrente 
naar twee en een half procent (2,5%), bedragen;

 »  bij aflossing in het vierde jaar zal de bonusrente 
derhalve naar anderhalf procent (1,5%) bedra-
gen;

 »  bij aflossing in het vijfde jaar zal de bonusrente 
derhalve naar een half procent (0,5%) bedragen.

5. De Obligaties houden op rente te dragen op de Rea-

Artikel 4.
Vaste Rente.
1. De Obligaties die worden uitgegeven per eenender-

tig oktober tweeduizend vijftien, of zoveel eerder of 
later als de Beheerder besluit, dragen met ingang van 
de datum van uitgifte een rente van zeven en een half 
procent (7,5%) per jaar, per kwartaal achteraf binnen 
twee weken na afloop van het betreffende kwartaal te 
voldoen, zulks voor het eerst binnen twee weken na 
afloop van het kwartaal waarin de storting is ontvan-
gen. Voor Obligaties die later dan voormelde uitgif-
tedatum worden uitgegeven geldt dat de eerste kwar-
taalbetaling pro rata temporis wordt berekend over 
de periode vanaf de datum van storting tot en met het 
einde van het desbetreffende kwartaal.

2. Betaling van de rente op de Obligaties zal per maand 
geschieden op de Rekeningnummers, onverminderd 
het bepaalde in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 5.
Looptijd.
Aflossing. 
Bonussen.
1. De Obligatielening is tegen een koers van eenhonderd 

procent (100%) aflosbaar op de Realisatiedatum. In 
de gevallen genoemd in artikel 9 heeft de Trustee het 
recht de restant vorderingen van de Obligatielening 
vervroegd op te eisen.

2. De Obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar, 
te rekenen vanaf eenendertig oktober tweeduizend 
vijftien, met dien verstande dat de Uitgevende Instel-
ling het recht heeft de looptijd te verlengen. De Uitge-
vende Instelling is verplicht de Obligatiehouders tijdig 
in kennis te stellen van het feit dat zij gebruik maakt 
van haar recht om de looptijd te verlengen.

3. De Obligatielening kan, op initiatief van de Uitge-
vende Instelling, geheel of gedeeltelijk vroegtijdig 
worden afgelost.  
Indien de Obligatielening gedeeltelijk vroegtijdig 
wordt afgelost, zal de Uitgevende Instelling per Obli-
gatie een bedrag terug betalen dat gevonden wordt 
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toestemming van de Uitgevende Instelling en de 
Trustee mag worden vervreemd;

iii.  een overeenkomst zal worden gesloten tussen de 
Uitgevende Instelling en de Trustee, waarbij par-
tijen overeenkomen dat de aandeelhouders van 
de Uitgevende Instelling niet zullen besluiten tot 
uitkering van enig dividend indien de Uitgevende 
Instelling haar rente- en/of aflossingsverplichtin-
gen niet geheel is nagekomen.

Artikel 8.
Verjaring.
De gelden van de aflossing van de Obligaties en van de 
rentebetalingen die niet kunnen worden uitbetaald aan 
Obligatiehouders door een oorzaak niet gelegen bij de 
Trustee, van welk feit indien mogelijk de betrokken Obli-
gatiehouder door de Trustee schriftelijk wordt bericht, en 
waarover uiterlijk vijf jaar na de Realisatiedatum niet is 
beschikt, vervallen ten bate van de Uitgevende instelling. 
De Trustee is alsdan verplicht mede te werken dat de ter 
betaling daarvan gestorte gelden aan de Uitgevende 
Instelling worden afgedragen.

Artikel 9.
Vervroegde opeisbaarheid; 
Bevoegdheden Trustee.
1. De Obligatieschuld zal, vermeerderd met renten en 

kosten, terstond en ineens voor het geheel door de 
Trustee kunnen worden opgevorderd, zonder dat enig 
rechtsmiddel zal worden vereist dan een schriftelijk 
verzoek tot betaling:
a.  indien de Uitgevende Instelling nalatig mocht zijn 

met de betaling van de rente en/of aflossing van 
de Obligatieschuld op de in de Trustovereenkomst 
bepaalde wijze, of in geval zij handelt in strijd 
met, dan wel niet nakomt enige bepaling in deze 
akte. De Uitgevende Instelling zal in gebreke zijn 
na verloop van een termijn van drie weken. De 
Trustee dient de Uitgevende Instelling gedurende 
acht dagen de gelegenheid te geven alsnog tot 
nakoming van haar verplichtingen over te gaan;

lisatiedatum, tenzij de Uitgevende Instelling om welke 
reden dan ook in gebreke zou blijven het totaal ver-
schuldigde bedrag van de af te lossen Obligaties te 
voldoen. 

Artikel 6.
Vorderingsrechten. 
Parallel debt.
De Uitgevende Instelling, de Trustee en ieder van de Obli-
gatiehouders komen overeen dat de Uitgevende Instelling 
aan de Trustee schuldig erkent een bedrag gelijk aan de 
vordering van ieder van de Obligatiehouders op de Uit-
gevende Instelling uit hoofde van de Obligatielening, met 
dien verstande dat voldoening aan de Trustee ook jegens 
de desbetreffende Obligatiehouder bevrijdt, doch dat in 
de onderlinge verhouding van de Trustee en de desbetref-
fende Obligatiehouder de prestatie slechts aan laatstge-
noemde toekomt. Een Obligatiehouder kan in geen geval 
meer vorderen dan het bedrag dat de Uitgevende Instel-
ling aan hem schuldig is.
Dit laat onverlet dat van het bepaalde in de tweede zin 
van lid 6 van artikel 11 zo nodig gebruik gemaakt kan 
worden.

Artikel 7.
Verplichtingen. 
Zekerheden.
1. Verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde 

van de Obligaties van deze Obligatielening, zowel 
wat betreft hoofdsom, rente en premies zijn haar 
rechtstreekse en onvoorwaardelijke verplichtingen. 

2. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door de 
Uitgevende Instelling van haar verplichtingen uit de 
Obligatielening en deze akte zal de Uitgevende Instel-
ling alles in het werk stellen om te bewerkstelligen dat:
i.  een recht van eerste  hypotheek op het Vastgoed 

zal worden verleend ten bate van de Uitgevende 
Instelling en de Trustee;

ii.  een overeenkomst zal worden gesloten tussen de 
Uitgevende Instelling en de Trustee, waarbij par-
tijen overeenkomen dat het Vastgoed niet zonder 
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hij bevoegd zijn de rekening op te maken van alle 
volgens het Register van Obligatiehouders uitstaande 
Obligaties, met de lopende rente en van al hetgeen 
verder door de Uitgevende Instelling ter zake van 
de Obligatielening verschuldigd mocht zijn, met de 
kosten - waaronder ook is begrepen het salaris van 
de Trustee - en dit totaalbedrag op te eisen. De Uitge-
vende Instelling zal zich gedragen naar en volkomen 
genoegen nemen met de rekening zoals die door de 
Trustee zal zijn opgemaakt en zal erin toestemmen, 
dat de eventueel gerechtelijke verkoop van en/of het 
beslag op goederen zal geschieden voor het eind-
bedrag van haar rekening, behoudens het recht van 
de Uitgevende Instelling op zodanig gedeelte van de 
opbrengst van het verkochte als na volledige betaling 
van het hierboven bedoelde eindbedrag door haar 
mocht kunnen worden bewezen minder verschuldigd 
te zijn dan waarvoor haar rekening werd belast.

Artikel 10.
Wet op het financieel toezicht. 
Verkoopbeperking.
1. Het bepaalde in de Wet op het financieel toe-

zicht (‘Wft’) is niet van toepassing op de Obli-
gatielening, omdat een beroep gedaan kan 
worden op de vrijstelling als genoemd in arti-
kel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. 
De Uitgevende Instelling is niet vergunningsplichtig 
ingevolge de Wft. Tevens staat de Uitgevende Instel-
ling niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten. Het Prospectus is dan ook niet getoetst door 
de Autoriteit Financiële Markten.  
De Beheerder beschikt niet over een vergunning als 
bedoeld in artikel 2:65 Wft.

2. Obligaties mogen niet worden aangeboden aan 
(rechts-)personen die geen ingezetene zijn van de 
landen die deel uit maken van de Europese Econo-
mische Ruimte en kunnen niet worden overgedragen 
aan bedoelde (rechts-)personen.

b.  indien de Uitgevende Instelling surseance van 
betaling aanvraagt of in staat van faillissement 
wordt verklaard;

c.  indien de Uitgevende Instelling haar activiteiten 
staakt;

d.  indien de Uitgevende Instelling de Obligatielening 
voor een ander doel gebruikt dan dat genoemd in 
overwegingen sub f.

2. In de gevallen in het vorig lid genoemd, kan de Trus-
tee een regeling treffen met betrekking tot de nako-
ming van de verplichtingen uit de Trustovereenkomst 
voor de Uitgevende Instelling voortvloeiende. Indien 
zodanige regeling inhoudt het prijsgeven, verminde-
ren of veranderen van de aan de Obligatielening ver-
bonden rechten, welke tot meerdere zekerheid voor 
de Obligatiehouders zijn verleend, kan zodanig prijs-
geven, verminderen of veranderen niet plaats hebben 
dan na machtiging door de Vergadering van Obli-
gatiehouders, genomen met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 16, onverminderd het bepaalde 
in lid 3 van dit artikel.

3. In spoedeisende gevallen zoals dreigend faillisse-
ment, dreigende surseance van betaling, reorgani-
satie van de Uitgevende Instelling of het voornemen 
daartoe, zulks alles ter beoordeling van de Trustee, 
zal de Trustee gerechtigd zijn de rechten van Obliga-
tiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te geven, te ver-
minderen of te veranderen zonder machtiging. door 
de Vergadering van Obligatiehouders, indien de Trus-
tee van oordeel is, dat deze handelingen geen uitstel 
dulden. Van handelingen en verrichtingen als hier 
bedoeld, zal de Trustee op zo kort mogelijke termijn 
mededeling doen aan de Obligatiehouders. Voor het 
al dan niet gebruikmaken door de Trustee van de in 
dit lid verleende bevoegdheid, dan wel de wijze van 
gebruik maken daarvan, alsmede de gevolgen daar-
van, is de Trustee nimmer aansprakelijk, behalve in 
geval van grove schuld of grove nalatigheid van de 
zijde van de Trustee.

4. Wanneer de Trustee overeenkomstig dit artikel de 
Obligatieschuld dadelijk en ineens opvordert, zal 
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salaris, voorschotten of anderszins, zal hij, in geval 
van niet-voldoening, mogen afhouden van hetgeen 
hij voor rekening van Obligatiehouders in zijn bezit 
mocht hebben of verkrijgen.

7. De Trustee is ter zake van de taak, door hem bij deze 
akte op zich genomen, niet verder aansprakelijk dan 
voor opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nala-
ten in de uitvoering van de onderhavige regeling. 
Evenmin zal hij verantwoordelijk zijn voor enige daad 
of nalatigheid van personen of instellingen, te goeder 
trouw gekozen.

Artikel 12.
Jaarstukken.
De Uitgevende Instelling is verplicht na het verschijnen 
van haar jaarstukken aan de Trustee een exemplaar toe 
te zenden en overigens al die inlichtingen ten aanzien 
van de Uitgevende Instelling aan de Trustee te verstrekken, 
welke voor de Obligatiehouders van belang kunnen zijn.

Artikel 13.
Informatieplicht Uitgevende Instelling.
1. De Uitgevende instelling is verplicht op een redelijke 

termijn de Trustee te informeren over een voornemen 
haar activiteiten te staken of door een andere rechts-
persoon te doen uitoefenen en tot ontbinding over te 
gaan.

2. De Uitgevende Instelling zal de Trustee volgens nader 
tussen hen overeen te komen regels, die voor Obli-
gatiehouders ter inzage zullen worden gelegd, infor-
meren omtrent financieringstransacties en omtrent de 
zekerheden, die door de Uitgevende Instelling daar-
voor eventueel worden verschaft en wijzigingen daar-
aan.

3. De Uitgevende Instelling zal de Trustee voorts zonder 
enig uitstel informeren over zodanige aangelegenhe-
den die zich voordoen bij de uitvoering van het Pro-
ject, dat aan de waarschijnlijkheid van het voldoen 
van de (toekomstige) verplichtingen van de Uitge-
vende Instelling jegens de Obligatiehouders afbreuk 
wordt gedaan.

Artikel 11.
Trustee.
1. De rechten en belangen van de Obligatiehouders, 

zowel tegenover de Uitgevende Instelling als tegen-
over derden (anders dan de Trustee), worden zonder 
hun tussenkomst door de Trustee uitgeoefend en waar-
genomen en individuele Obligatiehouders kunnen 
niet rechtstreeks optreden.

2. In geval van faillissement van de Uitgevende Instelling 
zal de Trustee met uitsluiting van de Obligatiehouders 
bevoegd zijn tot het uitoefenen te hunnen behoeve 
van alle hun toekomende rechten.

3. Het salaris van de Trustee wordt bij afzonderlijke 
overeenkomst tussen Trustee en Uitgevende Instelling 
geregeld en komt met alle kosten van deze akte en 
alle uit de Trustovereenkomst voortvloeiende kosten en 
rechten, waaronder ook de kosten voor deskundige-
nadviezen en taxaties, ten laste van de Uitgevende 
Instelling.

4. De Trustee zal zich steeds kunnen voorzien van de 
bijstand van een of meer deskundigen, welke des-
kundigen niet eenzelfde adviserende functie mogen 
vervullen bij of voor de Uitgevende Instelling of de 
bankiers van de Uitgevende Instelling.

5. De Trustee oefent zijn functie uit buiten medewerking 
of tussenkomst van Obligatiehouders, treedt voor 
hen op in hoedanigheid van Trustee en is verplicht 
ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op 
te komen zo dikwijls hij in die hoedanigheid wordt 
aangesproken.

6. De Trustee zal echter niet verplicht zijn enige maatre-
gel te nemen of stappen te doen, die kosten veroorza-
ken, dan nadat ofwel tegenover de Trustee zekerheid 
is verschaft dat de door de Trustee te maken kosten 
zullen worden vergoed ofwel op de rekening van 
Trustee en op zijn naam een bedrag is gedeponeerd 
dat, naar zijn oordeel, vermoedelijk voldoende is 
om de door de Trustee te maken kosten te dekken, 
een en ander hetzij door de Uitgevende Instelling, 
hetzij door Obligatiehouders of door anderen. Al 
hetgeen de Trustee als zodanig mocht toekomen aan 
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zal - zonder renteverrekening - naar tijdsgelang gere-
kend over de looptijd van de Obligatielening door de 
Trustee aan de Uitgevende Instelling worden gerestitu-
eerd.

4. De aan de aftredende Trustee verleende pandrechten 
en andere zekerheden, de zich onder deze bevinden-
de voorwaarden, het Register van Obligatiehouders 
en bescheiden op deze Obligatielening betrekking 
hebbende, zullen door deze, tezamen met het vor-
deringsrecht ingevolge artikel 6 van de Trustover-
eenkomst, tegen kwijting aan zijn opvolger worden 
overgedragen. Voor zover die overdracht kwalificeert 
als een contractsoverneming, verlenen de Obligatie-
houders nu reeds voor alsdan medewerking aan de 
contractsoverneming.

Artikel 16.
Vergaderingen van Obligatiehouders.
1. Vergaderingen van Obligatiehouders worden door 

de Trustee, of elk van haar bestuurders, bijeengeroe-
pen zo dikwijls hij dat wenselijk acht.

2. De Trustee is verplicht een Vergadering van Obligatie-
houders te houden op een daartoe gedane schriftelij-
ke aanvraag van:
a.  de Uitgevende Instelling;
b.  houders van tenminste vijftien procent (15%) van 

het totale nominale bedrag aan uitstaande Obli-
gaties.

3. De aanvraag moet bevatten het te behandelen onder-
werp alsmede een toelichting daarop.

4. In het geval de Uitgevende Instelling verzoekt een 
Vergadering van Obligatiehouders te houden, zal de 
Trustee, gelijktijdig met de oproeping tot de Verga-
dering van Obligatiehouders, een schriftelijk rapport 
over het te behandelen onderwerp aan de Obligatie-
houders uitbrengen.

5. In het geval bedoeld in lid 2 onder b van dit artikel 
moeten de betreffende Obligatiehouders tegelijk met 
de indiening van de aanvraag een afschrift daarvan 
en van het te behandelen onderwerp alsmede van 
de toelichting daarop, aan de Uitgevende Instelling 

Artikel 14.
Waarden.
In alle gevallen waarin de Trustee gelden of waarden 
voor de Obligatiehouders onder zijn beheer heeft, is hij 
bevoegd die gelden en waarden buiten zijn verantwoor-
delijkheid voor rekening van de Obligatiehouders bij een 
algmeen erkende Nederlandse bank, te plaatsen of in 
bewaring te geven.

Artikel 15.
Beëindiging Trustee.
1. De Trustee is niet bevoegd zijn functie, om welke rede-

nen dan ook, op te zeggen.
2. De Trustee zal van zijn functie kunnen worden ont-

heven en door een andere Trustee kunnen worden 
vervangen krachtens een besluit te nemen door de 
Uitgevende Instelling na voorafgaande verkregen 
goedkeuring van de Vergadering van Obligatiehou-
ders in een vergadering, waarin ten minste twee/
derde van het totaal nominaal bedrag aan uitstaande 
Obligaties vertegenwoordigd is, mits de desbetreffen-
de goedkeuring wordt verleend met ten minste twee/
derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien in 
een zodanige vergadering niet tenminste twee/derde 
van het totaal nominaal bedrag aan uitstaande Obli-
gaties vertegenwoordigd is, zal binnen een maand 
daarna een tweede vergadering van de Vergadering 
van Obligatiehouders, met inachtneming van dezelf-
de oproepingsformaliteiten als van de eerste verga-
dering, moeten worden gehouden, in welke tweede 
vergadering de goedkeuring kan worden verleend 
met ten minste tweederde van de dan geldig uitge-
brachte stemmen, mits tenminste dertig procent van 
het uitstaande bedrag aan Obligaties vertegenwoor-
digd zal zijn in die tweede vergadering.

3. De eventueel ter vervanging van de Trustee nieuw 
benoemde Trustee zal dezelfde rechten en bevoegd-
heden hebben en aan dezelfde verplichtingen onder-
worpen zijn als de Trustovereenkomst ten aanzien van 
de Trustee inhoudt.   
Eventueel bij vooruitbetaling ontvangen honorarium 
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ontlenen aan Obligaties die haar toebehoren, ter-
wijl dergelijke Obligaties bij de berekening van het 
uitstaande bedrag evenmin in aanmerking worden 
genomen.

13. Bij verkiezing van personen wordt een volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 
Indien bij eerste stemming niemand de volstrekte 
meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee 
personen, die het grootste aantal stemmen op zich 
hebben verenigd. Indien meer dan twee personen het 
grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, 
of indien meerdere personen door het verkrijgen van 
een gelijk aantal stemmen voor herstemming in aan-
merking zouden komen, besluit het lot.

Artikel 17.
Besluitvorming. Quorum.
1. Voor zover in de Trustovereenkomst niet anders is 

bepaald, wordt in de Vergadering van Obligatiehou-
ders over alle onderwerpen bij volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen beslist. Ingeval 
de stemmen staken, beslist de voorzitter.

2. Ingeval op een Vergadering van Obligatiehouders 
geen Obligatiehouder aanwezig of vertegenwoor-
digd is, zal binnen een maand een tweede Verga-
dering van Obligatiehouders worden gehouden met 
inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten 
als voor de eerste Vergadering van Obligatiehouders 
gelden en wanneer ook dan geen Obligatiehouder 
aanwezige of vertegenwoordigd is, beslist de Trustee, 
die daarbij rekening zal houden met de belangen van 
de Obligatiehouders.

Artikel 18.
1. Alle in de Vergaderingen van Obligatiehouders wettig 

genomen besluiten zijn bindend, zowel voor de min-
derheid als voor de niet ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijnde Obligatiehouders.

2. Van het ter Vergadering van Obligatiehouders verhan-
delde worden notulen gehouden, ondertekend door 
de voorzitter en een door de Vergadering van Obliga-

inzenden.
6. Bij gebreke van voldoening aan het in de leden 3 en 

5 van dit artikel bepaalde, vervalt de verplichting van 
de Trustee tot het oproepen van de Vergadering van 
Obligatiehouders.

7. Indien de Trustee in gebreke blijft de in lid 2 van dit 
artikel bedoelde Vergadering van Obligatiehouders 
binnen een maand na ontvangst van de aanvraag 
bijeen te roepen, heeft de Uitgevende Instelling res-
pectievelijk heeft/hebben de meest gerede Obligatie-
houder(s) zelf het recht de Vergadering van Obligatie-
houders uit te schrijven met inachtneming van de in dit 
artikel omschreven termijnen en formaliteiten.

8. De Vergaderingen van Obligatiehouders worden 
gehouden te Amsterdam of ter plaatse en ten tijde 
als in de oproeping tot de Vergadering van Obliga-
tiehouders aangegeven. De oproeping tot alle Verga-
deringen van Obligatiehouders geschiedt ten minste 
veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en 
die van de Vergadering van Obligatiehouders niet 
meegerekend.

9. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de 
Trustee, kan de oproepingstermijn ten aanzien van 
een tweede Vergadering van Obligatiehouders als 
genoemd in de Trustovereenkomst worden terugge-
bracht tot ten minste zeven dagen, de dag van de 
Vergadering van Obligatiehouders en van de oproe-
ping niet meegerekend.

10. De Vergaderingen van Obligatiehouders worden 
voorgezeten door een door de Trustee aan te wijzen 
persoon. Indien de door de Trustee aangewezen 
persoon niet ter Vergadering van Obligatiehouders 
aanwezig is of de Trustee geen persoon heeft aange-
wezen, wordt de Vergadering van Obligatiehouders 
voorgezeten door een door de Vergadering van Obli-
gatiehouders uit haar midden aan te wijzen persoon. 
Tot die tijd treedt de in leeftijd oudst aanwezig op als 
voorzitter.

11. Elke Obligatie geeft recht tot het uitbrengen van één 
stem.

12. De Uitgevende Instelling zal geen stemrecht kunnen 
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minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stem-
men een besluit kunnen worden genomen betreffen-
de het onderwerp, waarop het in de voorafgaande 
Vergadering van Obligatiehouders genomen besluit 
betrekking had.

3. Wordt door de Trustee binnen veertien dagen nadat 
het besluit werd genomen geen gebruik gemaakt van 
het hem in lid 1 van dit artikel toegekende recht, dan 
wordt het besluit definitief.

Artikel 20.
Wijziging Trustovereenkomst. 
Conflict Trustovereenkomst en Statuten Trustee.
1. Het bepaalde in artikel 10 van de statuten van Trustee 

is van toepassing bij wijziging van de Trustovereen-
komst.   
Ingeval de Trustee niet meer bestaat, geschiedt wijzi-
ging van de Trustovereenkomst door de Uitgevende 
Instelling na vooraf verkregen goedkeuring van de 
Vergadering van Obligatiehouders.

2. Een besluit tot wijziging van de Trustovereenkomst 
waarmee de rechten van de Obligatiehouders worden 
verminderd, behoeft de goedkeuring van de Verga-
dering van Obligatiehouders alvorens het besluit kan 
worden uitgeoefend.

3. In geval het bepaalde in de Trustovereenkomst afwijkt 
van hetgeen in de statuten van de Trustee is bepaald, 
prevaleert het bepaalde in de Trustovereenkomst.

Artikel 21.
Wijziging statuten Trustee, fusie 
en splitsing Trustee en ontbinding Trustee.
De Trustee verbindt zich niet tot wijziging van de statuten 
van de Trustee, tot ontbinding van de Trustee of tot fusie of 
splitsing van de Trustee te besluiten zonder voorafgaande 
goedkeuring van de Vergadering van Obligatiehouders.

Artikel 22.
Toepasselijk recht. 
Geschillen.
1. Op de Trustovereenkomst en de Obligaties is Neder-

tiehouders aan te wijzen persoon. Indien van het ver-
handelde in een Vergadering van Obligatiehouders 
een notarieel procesverhaal wordt opgemaakt, is dit 
niet vereist.

3. Voor het verrichten van buitengewone handelingen en 
voor gevallen, die in de Trustovereenkomst niet zijn 
voorzien, behoeft de Trustee de machtiging van de 
Vergadering van Obligatiehouders.

4. De Trustee is verplicht een door de Vergadering van 
Obligatiehouders genomen besluit binnen de in dat 
besluit te bepalen termijn nadat het besluit definitief is 
geworden uit te voeren.

5. Indien de Trustee in gebreke blijft tot uitvoering van 
een genomen besluit over te gaan, zal hij, behoudens 
het bij artikel 19 van de Trustovereenkomst bepaalde, 
van zijn functie kunnen worden ontheven door een 
besluit van de Vergadering van Obligatiehouders, 
hetwelk, ongeacht het ter Vergadering van Obliga-
tiehouders vertegenwoordigd totaal nominaal bedrag 
aan uitstaande Obligaties, met ten minste twee/derde 
van de geldig uitgebrachte stemmen zal worden 
genomen, mits op die Vergadering van Obligatiehou-
ders of een voorgaande Vergadering van Obligatie-
houders een nieuwe Trustee zal zijn benoemd.

Artikel 19.
1. Ingeval een door de Vergadering van Obligatiehou-

ders genomen besluit naar het oordeel van de Trustee 
indruist tegen het belang van Obligatiehouders, is de 
Trustee bevoegd de uitvoering van bedoeld besluit op 
te schorten en een nieuwe Vergadering van Obliga-
tiehouders bijeen te roepen, welke oproeping binnen 
veertien dagen na de daaraan voorafgaande Verga-
dering van Obligatiehouders moet geschieden. Zoda-
nige Vergadering van Obligatiehouders moet uiterlijk 
binnen één maand na de voorafgaande Vergadering 
van Obligatiehouders worden gehouden.

2. In de in het vorige lid bedoelde nieuwe Vergadering 
van Obligatiehouders zal, ongeacht het ter Vergade-
ring van Obligatiehouders vertegenwoordigd totale 
nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, met ten 
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lands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van 

deze akte of haar uitvoering, zullen door de bevoeg-
de rechter te Amsterdam worden beslist.

Artikel 23.
Afschriften.
Afschriften van deze akte zijn voor de Obligatiehouders 
tegen kostprijs 
verkrijgbaar ten kantore van de Trustee.”

Slot.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum 
als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na 
het geven van een toelichting daarop aan de verschijnen-
de persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van 
deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in 
te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voor-
lezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, 
ondertekend.
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waarden gedefinieerd worden, zullen de betekenis 
hebben die daaraan in de Trustakte wordt toegekend.

1. OBLIGATIES

1.1 De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit aan 
de Obligatiehouders overeenkomstig de in deze 
Obligatievoorwaarden beschreven voorwaarden. 
De Obligatiehouders worden geacht kennis te 
hebben genomen van deze Obligatievoorwaarden 
en zijn daaraan gebonden. 

1.2 De Obligaties staan op naam van de Obligatie-
houder en bedragen vijfduizend euro (€ 5.000) per 
stuk (de “Hoofdsom” van een Obligatie genoemd), 
exclusief emissiekosten. Per omgaande na vaststel-
ling van de onderhavige Obligatievoorwaarden en 
uitgifte van de Obligaties, wordt in het register van 
Obligatiehouders het aantal Obligaties en de num-
mering daarvan per Obligatiehouder bijgewerkt, 
waarbij het aantal wordt bepaald door het totaal 
aantal van het per Obligatiehouder (exclusief emis-
siekosten) nominaal ingelegde bedrag te delen door 
vijfduizend.

1.3 De Obligaties hebben een looptijd die eindigt op 
31 oktober 2020, na ommekomst van welke termijn 
de Obligaties opeisbaar zullen zijn, een en ander 
onverminderd het recht van de Uitgevende Instelling 
om tot vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 4 
lid 2 over te gaan.

1.4 Als additionele zekerheid voor de Obligatiehouders 
heeft de Uitgevende Instelling het recht van eerste 
hypotheek verstrekt aan de Trustee welke deze 
bewaart ten behoeve van de Obligatiehouders.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Trustee is de Uitgevende Instelling niet bevoegd 
om over te gaan tot:

a. Het verstrekken van zekerheden aan andere par-
tijen dan bancaire instellingen die de Uitgeven-

Begripsbepalingen.

In deze Obligatievoorwaarden hebben de volgende 
begrippen de daarachter vermelde  betekenissen:

“Aflossingsbonus” het bedrag dat de Obligatiehou-
der ontvangt bij vervroegde aflossing van de Obligatie-
lening.
“Gekwalificeerd Besluit” betekent een besluit van de 
vergadering van Obligatiehouders dat slechts genomen 
worden met een meerderheid van twee/derde (2/3) van 
de stemmen van het totaal aantal uitstaande Obligaties 
dat ter vergadering  aanwezig of vertegenwoordigd is.
“Hoofdsom” het nominale bedrag dat op de Obligatie 
is gestort te weten € 5.000,-.
“Obligatie” betekent een bewijs van deelname aan een 
Obligatielening met een nominale waarde van vijfduizend 
euro (€ 5.000,--) per stuk. 
“Obligatiehouder” betekent iedere houder van één of 
meer Obligaties.
“Obligatielening” betekent de door de Uitgevende 
Instelling uitgegeven obligatielening voor een totaal van 
vier miljoen euro (€ 1.600.000,-) verdeeld in 320 Obli-
gaties.
“Obligatievoorwaarden” betekent deze voorwaar-
den die (inclusief daarop te eniger tijd aangebrachte wij-
zigingen) van toepassing zijn op de Obligatielening.
“Trustakte” betekent de akte waarin de rechtsverhou-
ding (inclusief daarop te eniger tijd aangebrachte wijzi-
gingen) tussen de Uitgevende Instelling en de Trustee is 
neergelegd.
“Trustee” betekent de Stichting die ingevolge de Trus-
takte in de daarin omschreven rechtsverhouding tot de 
Uitgevende Instelling staat.
“Uitgevende Instelling” betekent Villa Blauw B.V., 
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid, statutair gevestigd te Rijswijk.
“Vastgoed” de grond en opstallen gelegen aan de 
Rembrandtweg 26 te Noordwijk.
“Vervaldatum” betekent de datum als vermeld in arti-
kel 4.1
Termen met hoofdletters die niet in deze Obligatievoor-
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Instelling. 

Rente, Winstdeling en betaalbaarstelling

3.1 Rentetarief en rentebetalingsdata
 De Obligaties dragen rente over hun uitstaande 

Hoofdsom tegen het tarief van zeven en een half 
procent (7,5%) per jaar over de periode vanaf 
plaatsing tot en met 31 oktober 2020, per kalen-
derkwartaal achteraf betaalbaar, tenzij lid 3 van dit 
artikel van toepassing is of tenzij artikel 4.2 van toe-
passing is, in welk geval de Obligaties rente dragen 
tot de vervroegde aflossingsdatum. 

3.2 Rente-aangroei
 De Obligaties houden op rente te dragen met 

ingang van de vastgestelde aflossingsdatum, tenzij 
op de aflossingsdatum betaling van de Hoofdsom 
ten onrechte uitblijft of wordt geweigerd of sprake is 
van enige andere nalatigheid ter zake van betaling, 
in welk geval rente blijft aangroeien tot de datum 
waarop alle ter zake van de Obligaties verschuldig-
de bedragen zijn betaald.

3.3 Berekening van onderbroken rente   
en Aflossingsbonus

 Indien rente dient te worden berekend over een peri-
ode van minder dan een kalenderkwartaal, wordt 
deze naar tijdsevenredigheid berekend.

 
 Bij vervroegde aflossing  wordt op de Obligaties 

een Aflossingsbonus betaald van 4,5% bij aflossing 
in jaar 1, 3,5% bij aflossing in jaar 2, 2,5% bij 
aflossing in jaar 3, 1,5% bij aflossing in jaar 4 en 
0,5% bij aflossing in jaar 5. 

3.4 Betaalbaarstelling 
 De betaling van rente en aflossing door de Trustee 

zal geschieden in euro’s door overmaking naar de 
door de Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pand-
houder opgegeven bankrekening als vermeld in het 
register van Obligatiehouders.

de Instelling financieren en  voor schulden van 
derden;

b. Het hoofdelijk of als borg verbinden van de Uitge-
vende Instelling voor schulden van derden;

c. Het uitlenen (al dan niet in rekening-courant) van 
gelden;

d. Verkoop van het Vastgoed;
e. Het doen van uitkeringen van resultaat of over-

dragen van bezittingen aan haar aandeelhouders 
voordat de verplichtingen uit de Obligatielening 
volledig zijn nagekomen, inclusief de aflossing.

1.5 De Obligaties worden uitsluitend geplaatst in Neder-
land. Een overdracht van Obligaties is niet geldig 
indien deze beperking niet in acht wordt genomen.

1.6 De Obligaties zijn overdraagbaar. Overdracht van 
de Obligatie dient plaats te vinden door schriftelijke 
melding van de voorgenomen overdracht aan de 
Trustee. Deze melding dient voorzien te zijn van 
een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring 
van Deelname en voorzien te zijn van bijlagen door 
de verkrijgende partij. De Trustee deelt bij accepta-
tie schriftelijk de toestemming mee en verwerkt de 
betreffende mutatie in het register van Obligatiehou-
ders. 

1.7 Van de Obligaties worden geen bewijzen afge-
geven. Er wordt door de Trustee een register van 
Obligatiehouders gehouden, overeenkomstig het 
bepaalde in de Trustakte. De Trustee verstrekt aan 
de Obligatiehouder een afschrift van zijn inschrij-
ving in het register van Obligatiehouders, overeen-
komstig het bepaalde in de Trustakte.

2. Status

2.1 De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelij-
ke verplichtingen van de Uitgevende Instelling die 
onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in 
preferentie en van gelijke rang zijn met alle huidige 
en toekomstige verplichtingen van de Uitgevende 
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hieronder bepaald, lost de Uitgevende Instelling de 
Obligaties per 31 oktober 2020, de “Vervaldatum”, 
tegen hun uitstaande Hoofdsom af, te vermeerderen 
met de bijgeschreven nog niet betaalde rente en 
andere in deze Obligatievoorwaarden overeenge-
komen betalingsverplichtingen. 

4.2 Vervroegde aflossing naar keuze van de Uitgeven-
de Instelling

 De Uitgevende Instelling heeft het recht met inacht-
neming van een termijn voor kennisgeving aan de 
Obligatiehouders van ten minste vijftien (15) dagen 
en ten hoogste dertig (30) dagen, overeenkomstig 
artikel 13 (welke kennisgeving onherroepelijk is en 
de voor aflossing vastgestelde datum dient te spe-
cificeren), alle (doch niet slechts enkele) Obligaties 
op pro rata basis af te lossen, te vermeerderen met 
de bijgeschreven nog niet betaalde rente en andere 
in deze Obligatievoorwaarden overeengekomen 
uitkeringen.

 
4.3 Verlenging
 Verlenging van de Obligatielening kan worden 

overeengekomen door de Uitgevende Instelling 
en de Trustee, die daaraan enkel zal meewerken 
indien daartoe vooraf goedkeurend is besloten door 
de vergadering van Obligatiehouders, middels een 
Gekwalificeerd Besluit. 

4.4 Intrekkingen
 Alle Obligaties die zijn (a) afgelost of (b) aange-

kocht door of namens de Uitgevende Instelling 
worden onmiddellijk ingetrokken en kunnen derhal-
ve niet opnieuw worden uitgegeven of verkocht.

5. Betalingen

5.1 Geen commissies
 Aan de Obligatiehouders worden geen commissies 

of kosten in rekening gebracht ter zake van betalin-
gen die overeenkomstig deze Obligatievoorwaar-
den worden gedaan.

 De gelden, bestemd voor de betaling van rente, 
aflossing moeten door de Uitgevende Instelling 
uiterlijk de tweede dag (niet zijnde een zaterdag 
of zondag) waarop de commerciële banken in 
Amsterdam geopend zijn voor zaken (een “Werk-
dag”) voor de aflossings-, rente betaaldatum respec-
tievelijk Vervaldatum worden gestort op een bank-
rekening ten name van de Trustee. De Uitgevende 
Instelling zal hierdoor jegens Obligatiehouders en 
de Trustee zijn gekweten.

 De vorderingen tot betaling van de Obligatielening, 
de vorderingen tot rentebetaling en overige vorde-
ringen onder de Obligatievoorwaarden, waarvan 
na verloop van vijf (5) jaren na de Vervaldatum 
geen gebruik is gemaakt, vervallen ten bate van de 
Uitgevende Instelling. De Trustee is alsdan verplicht 
mee te werken dat ter betaling gestorte gelden aan 
de Uitgevende Instelling worden terugbetaald.

3.5 Uitkeringen.
 De Trustee int aflosbaar gestelde Obligaties, de rente 

en alle andere uitkeringen op de Obligaties ten  
behoeve van de Obligatiehouders. Onmiddellijk na 
ontvangst stelt de Trustee de rente of andere uitke-
ringen betaalbaar ter plaatse als door de Trustee 
vast te stellen en doet het daarvan schriftelijk  
mededeling aan de Obligatiehouders. Ingeval van 
liquidatie van de Uitgevende Instelling, worden slo-
tuitkeringen op de Obligaties door de Trustee uitbe-
taald aan de Obligatiehouders.

  Indien (een deel van) de verschuldigde rente niet 
wordt uitgekeerd, wordt dit bedrag rentedragend 
(dus rente over rente te berekenen), als verplich-
ting geboekt in de administratie van de Uitgevende 
Instelling.

4. Aflossing en aankoop

4.1 Aflossing op de Vervaldatum
 Tenzij eerder afgelost, aangekocht of verlengd als 
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de Trustakte uitgeoefend en waargenomen en indi-
viduele Obligatiehouders kunnen in de situatie als 
bedoeld in dit lid niet rechtstreeks optreden.

8.2 Voor het verrichten van andere handelingen dan 
bedoeld in deze Obligatievoorwaarden of de Trus-
takte behoeft de Trustee de machtiging van de ver-
gadering van Obligatiehouders, voor welke machti-
ging een Gekwalificeerd Besluit is vereist.

8.3 De Trustee oefent zijn functie uit buiten medewer-
king of tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt 
voor hen op in de hoedanigheid van trustee en is 
verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatie-
houders op te komen zo dikwijls hij in die hoedanig-
heid wordt aangesproken.

9. Verzuim

9.1 Verzuim
 De Trustee mag, en moet op verzoek van een besluit 

van de vergadering van Obligatiehouders, de Uit-
gevende Instelling schriftelijk ervan in kennis stellen 
dat de uitstaande Obligaties onmiddellijk betaal-
baar zijn tegen de Hoofdsom ervan vermeerderd 
met de tot de datum van terugbetaling aangegroei-
de rente, en de Obligaties worden alsdan onmid-
dellijk betaalbaar, indien zich een van de volgende 
gevallen heeft voorgedaan en voortduurt:
i. indien met inachtneming van voorgaande arti-

kelen in deze Obligatievoorwaarden de Uitge-
vende Instelling nalatig is met tot de betaling van 
Hoofdsom of rente verschuldigd ter zake van de 
Obligaties of een deel van de Obligaties en de 
betreffende nalatigheid duurt dertig (30) dagen; 
of

ii. indien de Uitgevende Instelling een andere ver-
plichting op grond van de Obligaties niet uit-
voert of nakomt en (tenzij de nalatigheid niet 
hersteld kan worden, in welk geval voortzetting 
of een kennisgeving als hierna genoemd niet ver-

5.2 Betaling op Werkdagen
 Wanneer betaling dient te worden gedaan door 

overschrijving naar een rekening op naam, wordt 
een betaalinstructie gegeven voor uitkering op de 
Vervaldatum of, indien dat geen Werkdag is, voor 
uitkering op de eerstvolgende Werkdag. Obligatie-
houders hebben geen recht op rente of een andere 
betaling voor vertraagde ontvangst van het verschul-
digde bedrag na de Vervaldatum, indien de Verval-
datum geen Werkdag is. 

6. Belastingen

6.1 Betaling zonder inhouding
 Alle betalingen ter zake van de Obligaties [door of 

namens de Uitgevende Instelling] worden gedaan 
zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige 
of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen 
of overheidskosten van welke aard ook (“Belastin-
gen”), tenzij de inhouding of aftrek van de Belas-
tingen door de wet wordt vereist. In dat geval ver-
werkt de Uitgevende Instelling de vereiste inhouding 
of aftrek van de betreffende Belastingen, heffingen, 
aanslagen of overheidskosten voor rekening van de 
Obligatiehouders en betaalt de Uitgevende Instel-
ling de Obligatiehouders geen extra bedragen.

7. Verjaring

7.1 Vorderingen ter zake van Hoofdsom, rente als 
bedoeld in artikel 3.1 verjaren, tenzij ingediend 
binnen vijf (5) jaar na de datum waarop de betref-
fende betaling verschuldigd werd.

8. Trustee

8.1 Met uitzondering van het uitbrengen van stem in ver-
gaderingen van Obligatiehouders, alsmede in even-
tuele andere gevallen die in deze Obligatievoor-
waarden of de Trustakte worden genoemd, worden 
de rechten en belangen van de Obligatiehouders, 
zowel tegenover de Uitgevende Instelling als tegen-
over derden (anders dan de Trustee) zonder hun 
tussenkomst door de Trustee met inachtneming van 
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bedoeld voorts hetgeen doen als bepaald in artikel 
10 van de Trustakte.

10. Uitoefening van rechten

10.1 Op elk moment, nadat de Obligaties onmiddellijk 
betaalbaar zijn geworden, kan de Trustee naar 
zijn oordeel en zonder verdere bekendmaking een 
procedure tegen de Uitgevende Instelling beginnen 
waarvan de Trustee meent dat deze nodig is om 
de bepalingen van deze Obligatievoorwaarden af 
te dwingen. De Trustee kan deze procedure alleen 
beginnen wanneer hij hiertoe verzocht is door een 
schriftelijk besluit van de vergadering van Obliga-
tiehouders en dit besluit naar zijn inzicht voldoende 
is gewaarborgd. Een Obligatiehouder mag slechts 
een procedure beginnen tegen de Uitgevende Instel-
ling op het moment dat de Trustee nalaat een pro-
cedure te starten binnen een afzienbare tijd en dit 
verzuim voortduurt. 

11. Vergadering van obligatiehouders;  
 stemmingen

11.1 De vergadering van Obligatiehouders wordt bijeen-
geroepen en gehouden met inachtneming van het 
bepaalde daaromtrent in artikel 16 van de Trustak-
te. 

12. Stemmingen

12.1 Elke Obligatie geeft de houder ervan recht op één 
stem in de vergadering van Obligatiehouders.

12.2 Tenzij het een Gekwalificeerd Besluit betreft, worden 
besluiten in de vergadering van Obligatiehouders 
genomen met een absolute meerderheid van stem-
men.

12.3 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzit-
ter van de vergadering kan echter bepalen dat de 
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het 
betreft een stemming over personen kan ook een 
ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlan-

eist kan zijn) de nalatigheid voortduurt geduren-
de een periode van dertig (30) dagen nadat de 
Uitgevende Instelling een kennisgeving per aan-
getekende brief heeft ontvangen van de Trustee 
waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd 
na betekening door een Obligatiehouder aan de 
Uitgevende Instelling van een schriftelijke kennis-
geving dat de betreffende nalatigheid hersteld 
moet worden; of

iii. indien een door de Uitgevende Instelling gege-
ven zekerheid voor een Obligatie uitwinbaar 
wordt; of

iv. indien Uitgevende Instelling in staat van faillis-
sement wordt verklaard, of de Uitgevende Instel-
ling wordt ontbonden (behalve voor zover dit 
geschiedt in het kader van een reorganisatie 
of fusie), of de Uitgevende Instelling schriftelijk 
erkent dat zij niet in staat is haar schulden te 
betalen wanneer die opeisbaar worden of een 
akkoord aangaat met schuldeisers; of

v. indien de Uitgevende Instelling zijn bedrijfsacti-
viteiten of een belangrijk deel daarvan staakt of 
dreigt te staken; of

vi. indien een besluit, machtiging, goedkeuring, 
instemming, aanvraag, registratie of vrijstelling 
die noodzakelijk is voor de realisering en leve-
ring van de Obligaties namens de Uitgevende 
Instelling en de nakoming van de verplichtingen 
van de Uitgevende Instelling op grond van de 
Obligaties wordt ingetrokken of gewijzigd of 
anderszins niet langer volledig van kracht is, of 
het onwettig is voor de Uitgevende Instelling zijn 
verplichtingen op grond van de Obligaties na te 
komen of de Uitgevende Instelling de geldigheid 
of afdwingbaarheid daarvan bestrijdt of deze 
verwerpt.

9.2 De Trustee zal in de gevallen in het vorige lid 
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of ontbinding van de Trustee als bedoeld in arti-
kel 21 van de Trustakte;

13. Wijziging obligatievoorwaarden

13.1 De Trustee kan zonder toestemming van de Obli-
gatiehouders besluiten deze Obligatievoorwaarden 
aan te passen indien het veranderingen betreffen 
van niet-materiële aard en veranderingen van forme-
le, onderschikte en technische aard die de belangen 
van de Obligatiehouders niet schaden. Ook kan de 
Trustee besluiten afstand te doen van het recht om 
op te treden tegen overtredingen van de Obligatie-
voorwaarden, wanneer het materiële belang van de 
Obligatiehouders niet is geschaad.

13.2 Wijziging van deze Obligatievoorwaarden anders 
dan bedoeld in lid 1 kan geschieden middels een 
besluit van de Trustee met instemming van de Uit-
gevende Instelling en machtiging daartoe van de 
vergadering van Obligatiehouders, voor welke 
machtiging een Gekwalificeerd Besluit is vereist. 

14. Kennisgevingen

14.1Kennisgevingen aan de Obligatiehouders
 Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden 

aan de Obligatiehouders en zijn geldig indien deze 
zijn verzonden naar de adressen van de individu-
ele Obligatiehouders zoals vermeld in het register 
van Obligatiehouders. Iedere kennisgeving wordt 
geacht te zijn gedaan op de zevende dag na aldus 
te zijn verzonden.

14.2 Kennisgevingen door de Obligatiehouders
 Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen 

schriftelijk te worden gedaan door verzending daar-
van aan het adres van de Uitgevende Instelling en/ 
of Trustee.

15.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze Obligatievoorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing.

gen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, onge-
tekende stembriefjes.

12.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als 
nietuitgebracht.

12.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand 
de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft 
verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. 
Heeft alsdan weer niemand de meerderheid ver-
kregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat 
hetzij één persoon de meerderheid van de uitge-
brachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee 
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen 
de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd 
tussen de personen op wie bij de voorafgaande 
stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op 
wie bij de voorafgaande stemming het geringste 
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaan-
de stemming het geringste aantal stemmen op meer 
dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting 
uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe 
stemming geen stemmen meer kunnen worden uit-
gebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee per-
sonen de stemmen staken, beslist het lot wie van 
beiden is gekozen.

12.6 In het geval dat de besluiten van de vergadering van 
Obligatiehouders betrekking hebben op bepalingen 
zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts 
genomen worden met Gekwalificeerd Besluit. Deze 
bepalingen hebben betrekking op:
i. het veranderen van de Obligatievoorwaarden 

die betrekking hebben op het onmiddellijk beta-
len van rente en het nominale bedrag van de 
Obligaties door de Uitgevende Instelling op een 
manier die nadelig is voor de Obligatiehouders 
als bedoeld in artikel 20 lid 2 van de Trustakte;

ii. het nemen van een besluit over statutenwijziging 
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15.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding 
van deze Obligatievoorwaarden zullen door de 
bevoegde Nederlandse rechter worden beslist ter 
zake waarvan de Uitgevende Instelling onvoor-
waardelijk en onherroepelijk domicilie kiest ten kan-
tore van de Trustee.
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