
                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                          

            

Registratieformulier obligatielening 2019  

Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland 
 

Graag invullen in blokletters: 

Voorletters + naam:   ________________________________________ 

Adres:    ________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________ 

E-mailadres:   ________________________________________ 

Rekeningnummer:   ________________________________________ 

 

Aantal obligaties:    

 

 

Handtekening:                          ________________________________________ 

Datum:   ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Voorwaarden OBLIGATIELENING 2019  

Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland                                          

                                                                                                                                     

   

1. Het bedrag van de obligatielening is in aanvang op € 1.000.000,-- gesteld en kan derhalve door 

uitgifte van obligaties respectievelijk door inkoop of aflossing van uitstaande obligaties steeds 

veranderen.  

2. De nominale waarde van een obligatie bedraagt € 2.500,00 en dit is tevens de uitgiftekoers.  

3. Op de obligaties wordt een rente vergoed van 4% en deze zal jaarlijks per 1 april worden 

uitgekeerd en de eerste aflossing middels loting zal op 1 april 2022 plaatsvinden. De nummers van de 

loting zullen op de obligatiehouders vergadering kenbaar worden gemaakt en obligatiehouder krijgt 

een schriftelijk bericht op het laatst bekende adres zoals in het register vermeld. Jaarlijks wordt door 

het bestuur een bedrag voor loting vastgesteld. Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van 

stichting. 

4. De obligatielening zal voor wat betreft de aflossingen, worden achtergesteld, als bedoeld in artikel 

3:277 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bij vorderingen welke derden op schuldenaar hebben en/of zullen 

verkrijgen uit hoofde van verstrekte en/of te verstrekken geldleningen, verleende en/of te verlenen 

kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen dan wel uit welke 

anderen hoofde dan ook. Het is schuldenaar toegestaan de op grond van het bepaalde in artikel 3 

verschuldigde rente aan schuldeiser te voldoen. 

5. Bewijzen van deelneming worden uitgegeven door het bestuur van de stichting. De lening zal 

tevens worden geadministreerd in een daartoe ten kantore van de stichting bijgehouden register. 

Desgewenst verstrekt de stichting aan de leden een uittreksel van inschrijving in het register.   

 6. De obligaties kunnen uitsluitend worden overgedragen na eerste aanbiedingsplicht aan de 

stichting ofwel aan partij waarvoor goedkeuring door bestuur is voor verleend. De eerste drie jaar na 

uitgifte van de obligatie kan deze niet aan derden worden overgedragen met uitzondering door 

overlijden van obligatiehouder. Overdracht zal jaarlijks op twee momenten kunnen plaatsvinden te 

weten per 1ste april en 1ste oktober van elk kalenderjaar. Overdracht dient ten minste twee weken 

voor deze datum kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur van de Stichting. 

7. De stichting heeft te allen tijde het recht de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen of uitstaande 

obligaties in te kopen. De voorwaarden waarop aflossing c.q. inkoop zal geschieden worden bepaald 

door het bestuur van de stichting.   

8.  Aflossing van de  lening zal in ieder geval geschieden 25 jaar na uitgifte van de obligatie en dit zal 

op 1-4-2044 plaatsvinden voor de nominale waarde. 

9. De uitgifte van de obligaties valt niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM). Het onderhavige reglement is niet getoetst door de AFM. 

10. De door het bestuur benoemde financiële adviescommissie heeft mede tot taak er op toe te zien 

dat zowel door de leden als door de stichting aan deze algemene voorwaarden wordt voldaan. De 

adviescommissie zal minimaal 1x per jaar vergaderen voorafgaande aan de obligatiehouders 

vergadering. 


