INSCHRIJVINGSFORMULIER OBLIGATIE WAELSTROOM
Obligatielening (hierna ‘Obligatielening’ te noemen).
De ondergetekende:
Deelname door natuurlijk persoon
Naam en voorletters:
M/V
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Paspoort/Rijbewijsnummer:
Burger Servicenummer (BSN):
Bank/Giro rekeningnummer: ____________________ bij de ________________ bank
te__________________________
Deelname door rechtspersoon
Naam:
Statutaire vestigingsplaats:
Adres:
Postcode en woonplaats:
KvK inschrijfnummer:
Fiscaal nummer:
Vertegenwoordigd door:
M/V
Paspoort/Rijbewijsnummer:
Bank/Giro rekeningnummer: ____________________ bij de ________________ bank
te __________________________
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wenst deel te nemen aan de Obligatielening Waelstroom, uit te geven door Certitudo Gameren
B.V. (hierna te noemen ‘de Vennootschap’) door het storten van € ______________ (zegge:
___________________ ) als storting op ……………..(minimaal vier) uit te geven Obligaties
van € 15.000,-.
Binnen drie werkdagen na ondertekening met dagtekening door de Obligatiehouder van het
inschrijvingsformulier, de depotovereenkomst en de Overeenkomst rechtsverhouding
Obligatiehouder Stichting dient de totale hoofdsom van de Obligatielening ineens (het aantal
Obligaties vermenigvuldigd met € 15.000,-) te zijn overgemaakt op de Kwaliteitsrekening van de
Notaris, mr. J.F. Verlinden van Loyens & Loeff N.V. te Eindhoven.
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De depotovereenkomst omvat alle bepalingen en voorwaarden van de storting en uitkering van
de gelden op en van de Kwaliteitsrekening van de Notaris.
Uiterlijk 14 dagen na ontvangst door de Notaris, mr. J.F. Verlinden van Loyens & Loeff N.V. te
Eindhoven ontvangt de inschrijver een bericht, waarin melding wordt gemaakt van het
toegewezen aantal Obligaties. Loyens & Loeff N.V. is met inachtneming van de bepalingen in de
depotovereenkomst gerechtigd om de gelden over te maken op bankrekeningnummer: Deutsche
Bank Nederland: 41.92.09.271 ten name van de Vennootschap op eerste verzoek van de Stichting
Beheer Obligaties Waelstroom, hierna: “de Stichting”. De Stichting zal een customer due
diligence verrichten en bij een haar conveniërende uitkomst de notaris verzoeken om de gelden
over te maken aan de Vennootschap.
De ondergetekende verklaart:
*
Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de brochure, de bepalingen van
de Obligatievoorwaarden en alle overige bescheiden van de dataroom, waaronder in ieder
geval doch niet uitsluitend, de Trustakte, de Instandhoudingsverklaring, de Borgstelling,
de Overeenkomst rechtsverhouding Obligatiehouder Stichting, de statuten van de
Stichting Beheer Obligaties Waelstroom, alsmede de depotovereenkomst;
*
Kennis te hebben genomen van de bijlagen van de Obligatielening;
*
Akkoord te gaan met de mogelijkheid dat deelname aan de Obligatielening zonder opgaaf
van redenen kan worden ontzegd;
*
Akkoord te gaan met het gegeven dat de Vennootschap bevoegd is om de uitgifte
doorgang te laten vinden en Obligaties toe te wijzen, ook indien niet alle 200 Obligaties
kunnen worden toegewezen c.q. geplaatst.
*
Kennis te hebben genomen van het feit dat ondergetekende Obligatiehouder wordt op
het moment dat het inschrijvingsformulier geheel compleet ingevuld en ondertekend is
ontvangen, de Vennootschap alsmede de Stichting de ondergetekende als
Obligatiehouder toelaat door middel van een door de Stichting en de Vennootschap aan
de Obligatiehouder voor akkoord getekende retourzending van het inschrijvingsformulier
Deelname, de gelden zijn gestort en de Obligaties zijn toegekend, een en ander
overeenkomstig de obligatievoorwaarden;
*
Op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van dit
inschrijvingsformulier een rechtsgeldig aanbod tot deelname heeft gedaan dat, na
aanvaarding door de Stichting en de Vennootschap, een bindende en afdwingbare
overeenkomst vormt, waarop de obligatievoorwaarden van toepassing zijn, zij het dat de
Vennootschap deze om haar moverende redenen kan ontbinden;
*
Dat door ondertekening van dit inschrijfformulier een onherroepelijke volmacht door
obligatiehouder wordt verstrekt aan de Notaris om bij aanvaarding van de deelname, uit
de door ondergetekende gestorte bedragen, het verschuldigde aan de Vennootschap te
voldoen;
*
Dat er desgewenst fiscaal en juridisch advies is ingewonnen:
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Datum: _____________________________
Plaats:_______________________________
Handtekening:
_________________________________________________________________________
U kunt dit formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en/of een uittreksel Kamer
van Koophandel portvrij retourneren aan:
Certitudo Gameren B.V., Antwoordnummer 10188, 5200VB, 'S-HERTOGENBOSCH
Voor akkoord deelname:
Datum:
Plaats:

Stichting Beheer Obligaties Waelstroom
Door: Trust Alliance Investment Services B.V.

Certitudo Gameren B.V.
Door Tauron B.V.

Voor deze: J. Klink

Voor deze: ing. P.J.L.C. Kuiten

Inschrijvingsformulier
04-10-2010

Paraaf:
Pagina 3 van 3

