Dorpshuis ’t Achterhoes
stichtingdorpshuis@eexterveen.com
Bankrelatie: Rabobank Noord-Drenthe NL24 RABO 0 316 2112 81
KvK-nummer: 41017918

Bewijs van Obligatie

Obligatienummer ……………… (uniek nummer)

Ondergetekenden:
De Stichting met volledige rechtsbevoegdheid Stichting Dorpscentrum Eexterveen gevestigd te Eexterveen, en
vertegenwoordigd door …………………………….., hierna te noemen Stichting, en
Obligatiehouder:………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….,
Wonende te ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…....,
Identificatie: paspoort/ID/rijbewijs*…………………………………………………………..………………………………………………………………,
IBAN bankrekeningnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
hierna te noemen Obligatiehouder,
verklaren door ondertekening het volgende:
Lening:

1. Obligatiehouder verstrekt aan de Stichting een lening nominale waarde van € 250,-. Hierna te noemen Obligatielening
2. Iedere Obligatie heeft een uniek nummer.
3. Stichting verklaart door ondertekening van deze schuldbekentenis de intekening van obligatielening te hebben ontvangen van
Obligatiehouder.

4. De hoogte van de uitstaande Obligatielening heet Hoofdsom.
5. De Obligaties worden bijgehouden in het Obligatieregister.
Vergoedingen:

1. De Stichting vergoedt jaarlijks 3% rente per jaar over de Hoofdsom, hierna te noemen Rente.
2. Deze Rente wordt uitgekeerd ieder jaar in januari voor het eerst in 2019.
3. De Rente wordt uitgekeerd over de Hoofdsom van het afgelopen jaar.
Aflossingen:
De obligaties hebben een looptijd van maximaal vijftien jaar.
Vanaf januari 2023 wordt ieder jaar minimaal 10% uitgeloot.
De uitloting geschied door Notariaat Aa en Hunze te Gieten.
De aflossing wordt bekend gemaakt in de Eexterveense Courant en via de web site (eexterveen.com).

1.
2.
3.
4.

Overig:

1. De lening is niet opeisbaar door de Obligatiehouder, tenzij anders omschreven in deze overeenkomst en in het reglement van uitgifte.
2. Deze overeenkomst is aangegaan op voorwaarde dat de door de Stichting aangekochte onroerend goed zal worden geëxploiteerd.
3. De hoofdsom is direct opeisbaar in geval de Stichting surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ontbonden
wordt, dan wel overgaat tot verkoop van het centrum.

4. Eens per jaar geeft de Stichting een presentatie van de financiële voortgang aan de Obligatiehouders en alle inwoners van het dorp
5. Obligatiehouder heeft geen stemrechten in de Stichting, of anderszins invloed op het beleid van de Stichting.
6. Reglement van uitgifte en intekening is op deze overeenkomst van toepassing.

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Obligatiehouder

Plaats:

Datum:

Voorzitter:

Naam:

Penningmeester:

Handtekening:

* doorstrepen wat niet van toepassing is

