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Indien een natuurlijk persoon als commanditaire vennoot wenst 

deel te nemen a.u.b. het onderstaande volledig invullen:

De ondergetekende:

Achternaam

Titel(s)

Voornamen voluit

Geslacht       man       vrouw

Geboorteplaats

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Telefoon mobiel

E-mail

Rekeningnummer voor uitkeringen

Legitimatiebewijs *       paspoort       rijbewijs       identiteitskaart

Nr. legitimatiebewijs

Afgegeven te

Op

Geldig tot

Burgerlijke staat       gehuwd       ongehuwd

Indien gehuwd       met       zonder huwelijkse voorwaarden

Indien ongehuwd       met       zonder het aangaan van 

geregistreerde partnerschapsvoorwaarden

Personalia echtgeno(o)t(e)/partner

(indien van toepassing

Achternaam

Voornamen voluit

Geslacht       man       vrouw

Geboorteplaats

Geboortedatum

* a.u.b. kopie geldig legitimatiebewijs meesturen en deze, alsmede het 
Inschrijvingsformulier, laten voorzien van een legalisatie door een 
notaris van de handtekening van de ondergetekende (en de bevoegdheid 
van de ondergetekende om de rechtspersoon te vertegenwoordigen). 
N.B. Indien een gelegaliseerde handtekening eerder is overlegd aan 
Duinweide Investeringen N.V. en het wettelijk identificatiebewijs 
degene die ondertekent in de tussentijd niet is verlopen, dan hoeft deze
gelegaliseerde hantekening niet nogmaals te worden overlegd.

Indien een rechtspersoon als commanditaire vennoot wenst 

deel te nemen a.u.b. het onderstaande volledig invullen:

De ondergetekende:

Statutaire naam

Statutair adres

Postcode

Vestigingsplaats

Correspondentieadres

Postcode

Postbus

Postcode

Vestigingsplaats

Telefoon

E-mail

Inschrijfnummer KvK **

Rekeningnummer voor uitkeringen

De uiteindelijke belanghebbende (houder(s) van meer dan 25% 

van de aandelen)

Personalia vertegenwoordigingsbevoegde(n) ***

Achternaam

Titel(s)

Voornamen voluit

Geslacht       man       vrouw

Geboorteplaats

Geboortedatum

Legitimatiebewijs *       paspoort       rijbewijs       identiteitskaart

Nr. legitimatiebewijs

Afgegeven te

Op

Geldig tot

**  a.u.b. kopie recent uittreksel Handelsregister van rechtspersoon 
meesturen.

*** ingeval twee of meer bestuurders tezamen of enkel het gehele bestuur 
gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd is a.u.b. de personalia van 
deze bestuurders separaat toevoegen als bijlage.

V E R K L A R I N G  V A N  D E E L N A M E  I N  G R O E N E W I J C K  V A S T G O E D  C V

Henry !D unantweg !15!!2402! NM !Alp hen !aan!d en !R ijn! ! !

tel. !088!-!222!0!222!!!fax!088!-!222!0!223!!! info@duinweide.nl ! ! !www.duinweide.nl
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Ondergetekende verklaart bij deze op basis van het door Groenewijck Vastgoed C.V. (hierna te vernoemen de CV) aan hem/haar

verstrekte Informatiememorandum:

1. zich te verplichten in de CV deel te nemen met            Participaties ten bedrage van ! 50.000 (exclusief de toepasselijke Emissie-

vergoeding) per Participatie, zodat derhalve de te storten deelnamesom inclusief de Emissievergoeding bedraagt !

2. zich te verplichten deel te nemen in, mede te werken aan en reeds nu voor alsdan toestemming te verlenen aan de toetreding van de

overige Participanten tot de te Alphen aan den Rijn gevestigde CV, met het doel voor gezamenlijke rekening het Commanditaire kapitaal 

van de CV aan te wenden voor de verwerving en exploitatie van de winkels, zoals nader omschreven in het Informatiememorandum;

3. bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de bepalingen van de CV-overeenkomst en het Informatiememorandum;

4. er mee in te stemmen dat het bestuur en de vertegenwoordiging van de CV worden uit uitgeoefend door de Beherend vennoot, te

weten Groenewijck Beheer B.V. en bekend te zijn met de inhoud van de statuten van de Beherend vennoot;

5. er mee in te stemmen dat het beheer van de CV wordt uitgeoefend door de Beheerder van de CV, te weten Duinweide Investeringen

N.V. en bekend te zijn met de inhoud van de statuten van de Beheerder;

6. er mee in te stemmen dat Stichting Groenewijck (hierna te noemen: de Bewaarder) optreedt als Bewaarder van de CV en bekend te zijn 

met de inhoud van de statuten van de Bewaarder;

7. bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de bepalingen van de Overeenkomst van Beheer en Bewaring en de toetreding

hiertoe door de CV als partij;

8. dat de bankrekening ten laste waarvan het door de ondergetekende over te maken bedrag zal worden afgeschreven op naam van de

ondergetekende zal staan en dat de deelnamesom inclusief Emissievergoeding na schriftelijke opgave van Groenewijck Beheer B.V. dient 

te worden overgemaakt op bankrekening 67.26.44.428 bij ING Bank N.V., t.n.v. DLA Piper Nederland N.V. inzake Derdengelden onder 

vermelding van het aantal participaties, de naam van de belegger en Groenewijck Vastgoed CV;

9. te aanvaarden dat de definitieve deelname pas kan plaatsvinden nadat dit volledig ingevulde en ondertekende Inschrijvingsformulier met 

de gevraagde bijlage(n) en de totale deelnamesom inclusief Emissievergoeding onder de voorwaarden als hier vermeld, ontvangen zijn en

dat toekenning van deelname plaatsvindt op basis van ontvangst van de laatste van beide en dat inschrijving kan worden afgewezen indien 

de storting van het toegewezen deel van de deelnamesom inclusief Emissievergoeding niet heeft plaatsgevonden op of vóór de aangegeven 

stortingsdatum;

10. kennis te hebben genomen van het feit dat de Participaties nog moeten worden toegewezen en van de wijze van toewijzing van de Participaties;

11. onder de opschortende voorwaarde van toekenning van het aantal aan ondergetekende toe te kennen Participaties deel te nemen in de

CV en de Participaties te aanvaarden en onherroepelijk akkoord te gaan met het aantal Participaties dat aan ondergetekende zal worden toegekend;

12. zich te realiseren dat de gelden die worden geïnvesteerd in de CV geheel of gedeeltelijk verloren kunnen gaan;

13. bekend te zijn en akkoord te gaan met het feit dat er afspraken over de fiscale behandeling van zijn/haar Commanditaire kapitaal zijn

gemaakt met de Belastingsdienst die ook voor hem/haar bindend zijn;

14. er mede bekend te zijn dat deelname in de CV met een naar Nederlandse fiscaal recht transparante entiteit, zoals een maatschap of 

commanditaire vennootschap, in beginsel niet is toegestaan;

15. onherroepelijk volmacht te verlenen aan alle personen, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, werkzaam ten kantore van DLA

Piper Nederland N.V. te Amsterdam, speciaal om voor en namens de ondergetekende:

- als Participant deel te nemen aan en mede te werken aan de totstandkoming van de CV, zulks in de ruimste zin des woords;

- al datgene verder te verrichten dat te dezer zake nodig, nuttig of wenselijk is, alles met de macht van substitutie;

16. bekend te zijn met en daarmee in te stemmen dat in het geval het Commanditair kapitaal niet bijeen kan worden gebracht of indien

er voor de CV andere beletselen zijn haar activiteiten aan te vangen, de ondergetekende, noch de Beheerder, noch de CV

aan dit Inschrijvingsformulier enig recht kan ontlenen.

Getekend te                                                 op

Handtekeningen

Na(a)m(en)

(1) De definities die gebruikt worden in dit Inschrijvings-

formulier en met een hoofdletter worden weergegeven, hebben 

dezelfde betekenis als vastgelegd in het Informatie-

memorandum van Groenewijck Vastgoed CV.

Verzendadres voor dit Inschrijvingsformulier:

Duinweide Investeringen N.V.

Henry Dunantweg 15

2402 NM Alphen aan den Rijn

Informatie ontvangen

          digitaal per E-mail/E-room

          schriftelijk per post

hansvandersluis
Marked set by hansvandersluis
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