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1 ALGEMEEN 
 

AANLEIDING 
 

De Stichting Grondfonds Obligaties (‘Stichting’) is opgericht in januari 2018. De Stichting zal een 

portefeuille grondposities aankopen; het betreft in erfpacht uitgegeven grond onder appartementen 

en woningen in het starterssegment. De Stichting ontvangt opbrengsten uit de erfpachtcanon, welke 

wordt voldaan door de woningeigenaren. In totaal worden 48 grondposities, verdeeld over 9 woning-

projecten gelegen in het midden/oosten van Nederland, aangekocht voor € 3.003.0001. De aankoop en 

oprichtingskosten van € 197.000 zullen worden gefinancierd door de uitgifte van een rentedragende 

obligatielening (‘Obligaties I’) en een achtergestelde renteloze obligatielening (‘Obligaties II’). Het 

beheer van de portefeuille wordt verzorgd door Annexum Beheer B.V. (‘Annexum’). 

 

De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen in de obligatieleningen van totaal € 3.200.0002, 

uitgegeven door de Stichting. De rente op de Obligaties I bedraagt 5%. De looptijd bedraagt 5 jaar, met 

de mogelijkheid voor de Stichting om de obligatieleningen vervroegd af te lossen. De strategie is om 

binnen 5 jaar de portefeuille grondposities te verkopen, de obligatieleningen af te lossen en de 

Stichting af te wikkelen.  

 

In dit Informatie Memorandum wordt u geïnformeerd over de kenmerken en voorwaarden van de 

obligaties.  

 

DE OBLIGATIES 
 

De 48 grondposities worden door de Stichting aangekocht van Grondfonds I BV en Grondfonds II BV. 

Door twee door Annexum beheerde fondsen, Beleggingsmaatschappij Grondfonds I BV en 

Beleggingsmaatschappij Grondfonds NV, wordt momenteel (via winstdelende leningen) indirect belegd 

in deze grondposities.  

 

Aan beleggers wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen in de Obligaties I van de Stichting in 

obligaties van € 1.000 met een rente van 5%. De Obligaties I kennen de navolgende kenmerken: 
 

• Omvang van € 2.800.000 

• Obligatie grootte: € 1.000,- 

• Aanvang: 15 mei 2019 

• Verwachte looptijd 5 jaar (vervroegde aflossing mogelijk) 

• Een vaste rente van 5,0% op jaarbasis, rentebetaling per halfjaar achteraf (in januari en juli) 

• Uit de opbrengst van tussentijdse verkopen vinden gedurende de looptijd aflossingen plaats op de 

Obligaties I (meerdere malen per jaar mogelijk) 

• Beperkt overdraagbaar 

• Geen emissiekosten 
 

                                                           
1 Het aantal te verwerven grondposities en daarmee ook de aankoopprijs kan, in verband met de 
koopmogelijkheid van grondposities door de woningeigenaren, nog wijzigen.  
2 De omvang van de obligatieleningen kunnen nog aan wijziging onderhevig zijn. 
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Deelname in de Obligaties II is uitsluitend mogelijk voor beleggers van Beleggingsmaatschappij 

Grondfonds I BV. Voor deze beleggers is de mogelijkheid gecreëerd om - bij herbelegging – een 

ontstaan tekort terug te verdienen als zij deelnemen in de Obligaties I. Hiervoor is in de structuur van 

de Stichting een renteloze achtergestelde obligatielening - de Obligaties II met een geschatte omvang 

van € 400.980 – opgenomen. Bij de toekomstige afwikkeling van de Stichting kunnen na de Obligaties I 

ook de Obligaties II mogelijk (deels) uit de opbrengst worden terugbetaald. De Obligaties II hebben een 

achtergesteld karakter ten opzichte van de Obligaties I. Op de Obligaties II zal geen rente worden 

vergoed. 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 

 

In onderstaand overzicht wordt een indicatie gegeven van de verwerving van de grondposities en de 

financiering daarvan. Dit overzicht is aan wijziging onderhevig omdat het aantal te verwerven 

grondposities nog kan veranderen (i.v.m. bijkoopmogelijkheid woningeigenaren) en de omvang van de 

obligatieleningen op de datum van dit Informatie Memorandum nog niet definitief is.  

 

De obligatieleningen worden aangewend voor de aankoop van grondposities van Grondfonds I BV en 

Grondfonds II BV voor ca. € 3,003 miljoen en oprichtingskosten van ca. € 197.000. De 

oprichtingskosten bestaan uit overdrachtsbelasting (2%) van € 52.000, structureringsvergoeding van  

€ 100.000, advieskosten van € 20.000 en btw van € 25.000. De structureringsvergoeding voor 

Annexum bedraagt € 100.000, echter € 50.000 zal in eerste instantie als werkkapitaal in de Stichting 

worden ingebracht en uitgesteld worden betaald. Bij verkoop van de (resterende) grondposities bij 

afwikkeling zal Annexum na gehele aflossing van de Obligaties I en Obligaties II recht hebben op een 

exit fee van € 100.000 indien er een eventueel surplus ontstaat. Als volledige betaling van de exit fee 

mogelijk is, zal conform de statuten van de Stichting het meerdere daarboven worden geschonken aan 

een charitatieve instelling.  
 

Prognose balans 
 

 

 

De koopprijs van de grondposities van Grondfonds I en II BV bestaat uit: 

• Betaling aan Grondfonds I en II BV van ca. € 2,603 miljoen. Dit bedrag is bepaald door de zgn. 

‘eindwaarde’ (= minimale opbrengst volgens het erfpachtcontract) van grondposities te hanteren 

bij projecten die o.b.v. de actuele marktsituatie onder druk staan. Bij de overige projecten wordt 

Balans (in EUR) 15-mei-19

Koopprijs grondposities 3.003.000    

Oprichtingskosten 197.000       

Liquide middelen 50.000         

Totaal activa 3.250.000   

Stichtingskapitaal 50.000         

Obligaties I 2.800.000    

Obligaties II 400.000       

Totaal passiva 3.250.000   
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de ‘eindwaarde’ van de grondposities vanaf de ingangsdatum van betaling erfpachtcanon 

gecorrigeerd met een indexatie van 2%. 

• Het bedrag van de achtergestelde renteloze lening (schulderkenning tekort m.b.t. de beleggers 

van Beleggingsmaatschappij Grondfonds I BV die 'voortzetten'), naar verwachting bedraagt de 

achtergestelde renteloze lening, de Obligaties II, € 400.980. 

 

Prognose operationele resultaat 
 

In onderstaande tabel wordt de prognose van het operationele resultaat weergegeven tot en met het 

jaar 2023, gerekend vanaf 15 mei 2019. 
 

 
 

Uitgangspunten: 

• Fondskosten: € 12.000 per jaar, geïndexeerd met 2% per jaar 

• Beheervergoeding: 1% van de uitstaande hoofdsom van de Obligaties I (btw niet verrekenbaar) 

• Tussentijdse verkoop van grondposities: 

o 50% van alle woningeigenaren die gebruik kunnen maken van de bijkoopmogelijkheid 

na exact 10 jaar (einde erfpachtcanon vrije periode), tegen de vooraf vastgestelde 

prijs, maken daar ook gebruik van.  

o Per jaar verkoop van 8% van de grondposities los van de zgn. 'bijkoopmogelijkheid', 

'indexatie 2%' als winst op verkopen. 

• Uit de opbrengst van tussentijdse verkopen vinden gedurende de looptijd (incidenteel) 

aflossingen plaats op de Obligaties I. 

 

Bij de afwikkeling van de Stichting na 4 à 5 jaar kunnen in het basisscenario (verkoop resterende 

grondposities tegen een bruto aanvangsrendement van 5,5%) de Obligaties I en Obligaties II 

(achtergesteld) naar verwachting in zijn geheel worden afgelost.  

 

Als de Obligaties I en Obligaties II in zijn geheel zijn afgelost, zal bij een surplus eerst Annexum recht 

hebben op een exit fee (zie pag. 3) en wordt het resterende surplus geschonken aan een charitatieve 

instelling.  

  

2019 2020 2021 2022 2023

(vanaf 15 mei)

Erfpachtcanon opbrengsten 87.700         148.500       139.100       129.100       120.900       

Fondskosten (7.500)          (12.200)        (12.500)        (12.700)        (13.000)        

Beheervergoeding (19.200)        (26.400)        (24.400)        (22.300)        (20.500)        

Rente Obligaties I 5% (79.200)        (109.200)     (100.700)     (92.000)        (84.600)        

(18.200)        600               1.500           2.200           2.900           

Liquide middelen 50.000          31.800          32.400          33.900          36.100          39.000          

15-mei-19 31-dec-19 31-dec-20 31-dec-21 31-dec-22 31-dec-23

Obligaties I (hoofdsom) 2.800.000   2.269.000   2.100.000   1.927.000   1.751.000   1.632.000   
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JURIDISCHE ASPECTEN 

 

In onderstaande figuur is de structuur van de Stichting weergegeven. 
 

 
 

De Stichting Grondfonds Obligaties koopt de grondposities en geeft de Obligaties I en Obligaties II uit 

aan de beleggers. De Stichting zal de grondposities passief aanhouden en heeft geen eigen personeel 

in dienst. Gedurende de looptijd van de erfpacht kan verkoop van de grondposities door de Stichting 

plaatsvinden op initiatief van de eigenaar van de woningen (erfpachter) die gevestigd is op de 

erfpachtgrond. In dat geval maakt de woningeigenaar gebruik van de zogenoemde 

'bijkoopmogelijkheid' (op het moment dat de erfpachtcanonvrije periode afloopt) dan wel bij 

vervreemding van de woning tezamen met het erfpachtrecht. Annexum treedt op als bestuurder van 

de Stichting. De verkoopstrategie is verkoop van de (resterende) grondportefeuille, aflossing van de 

obligaties en afwikkeling van de Stichting binnen 5 jaar. 

 

DEELNAME 

 

Aan beleggers wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen in Obligaties I. De inschrijving staat 

open vanaf 12 april 2019 totdat alle Obligaties I zijn geplaatst en het lening bedrag van de Obligaties I 

is ontvangen door de Stichting. De Stichting is gerechtigd het aantal Obligaties I aan te passen.  

 

Deelname kan via het (online) deelnameformulier (volledig ingevuld en ondertekend) en verstrekking 

van de benodigde overige documenten (kopie legitimatie en eventueel uittreksel uit het 

handelsregister). Op het deelnameformulier dient te worden aangegeven voor hoeveel Obligaties I de 

potentiële Obligatiehouder in aanmerking wil komen.  

 

Er worden géén emissiekosten in rekening gebracht. Op het deelnameformulier staat aangegeven op 

welke bankrekening kan worden gestort. Storting van het bedrag waarop is ingetekend kan meteen 

plaatsvinden conform de betalingsinstructies.  

 

Toewijzing van Obligaties I vindt plaats op volgorde van het moment waarop de betaling door de 

Stichting is ontvangen. De Stichting behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van 

redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen. Annexum en de Stichting aanvaarden 

geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een gegadigde daardoor lijdt. 

 

De looptijd van de Obligaties I en daarmee het moment vanaf wanneer rente verschuldigd wordt vangt 

aan op 15 mei 2019 of zoveel later als de Obligaties I worden uitgegeven.   
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Door ondertekening van het deelnameformulier machtigt deelnemer Annexum de Overeenkomst 

Obligaties I (bijlage A) met de Stichting namens deelnemer af te sluiten, verklaart deelnemer ermee 

akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot de obligatieleningen per e-mail dan wel via 

myAnnexum plaatsvindt en verleent deelnemer toestemming aan Annexum om haar 

persoonsgegevens en gegevens betreffende haar belegging te verstrekken aan de AFM en de DNB. 
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2 DE PORTEFEUILLE GRONDPOSITIES  
 

De Stichting verwerft een portefeuille met 48 grondposities3, verdeeld over 9 woningprojecten gelegen 

in het midden en oosten van Nederland. Het betreft in erfpacht uitgegeven grond onder 

appartementen en woningen in het starterssegment. 

 

 
 
 

PROJECTEN 

 

 

                                                           
3 Het aantal te verwerven grondposities kan, in verband met de koopmogelijkheid van grondposities door de 
woningeigenaren, nog wijzigen. 

Plaats Adres Projectnaam Grondposities

Arnhem Kruidenplein De Kersentuin 15

Beuningen Burg. Geradtslaan Poort van Nimwegen 8

Den Bosch Het Klokkediep Het Wielsem * 7

Arnhem Kea Boumanstraat Stadsheren 5

Dreumel Zuivelweg Zuivelweg 2

Wijchen Homberg Hof van Achterlo * 8

Beuningen Emmastraat Hof van Oranje 1

Beuningen Bernhardstraat Bernhardstraat 1

Arnhem Rie Mastenbroekhof Stadslaenen 1

48

* betaling erfpachtcanon start in 2019 (einde erfpachtcanonvrije periode)
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Poort van Nimwegen, Beuningen De Kersentuin, Arnhem 
  

  
Het Wielsem, Den Bosch Bernhardstraat, Beuningen 
  

  
Stadsheren, Arnhem Zuivelweg, Dreumel 
  

  
Hof van Oranje, Beuningen Stadslaenen, Arnhem 
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ERFPACHT STICHTING 

 
De Stichting houdt een portefeuille met grondposities, zijnde grond onder woningen en 
appartementen, in het starterssegment op de woningmarkt. De kopers van de starterswoningen 
hebben alleen de woning gekocht. De grond is in erfpacht aan de woningeigenaren uitgegeven, waarbij 
de verplichting de erfpachtcanon te betalen na 6 of 10 jaar (ingangsdatum erfpachtcontracten tussen 
2005 en eind 2009) is ingegaan/zal ingaan, afhankelijk van de met de woningeigenaar 
overeengekomen termijn. Daar de laatste contracten in 2009 zijn ingegaan, betalen de meeste 
woningeigenaren (circa 70%) nu erfpachtcanon. Vanaf eind 2019 zullen alle woningeigenaren 
erfpachtcanon betalen. 
 
De erfpachtcanonvrije periode maakte de aankoop van de woningen voor startende woningeigenaren 
beter bereikbaar. Voor woningeigenaren is de mogelijkheid gecreëerd de grond na exact 6 of 10 jaar 
tegen een vooraf vastgestelde prijs bij te kopen. Indien de eigenaar van de woning besluit om de 
woning en de grond te verkopen voor of na het 6e of 10e jaar is zij gerechtigd (kooprecht) om eerst de 
grond van de Stichting te kopen tegen een vooraf vastgestelde minimale waarde + een premie van 
25% over de eventuele verkoopwinst (25% van de gerealiseerde verkoopopbrengst wordt toegerekend 
aan de grond = de grondwaarde).  
 
Annexum brengt kosten die betrekking hebben op de tussentijdse verkoop van grondposities, € 500 
per transactie, in rekening bij de Stichting. Bij de afwikkeling van de Stichting wordt ten behoeve van 
verkoop van de (resterende) grondposities uitgegaan van 1,5% aan verkoopkosten/ makelaarskosten.  
 
Resumerend: De Stichting realiseert op grond van de van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden de 
volgende inkomsten: 

• De erfpachtcanon welke betaald dient te worden door de woningeigenaren die geen gebruik 

gemaakt hebben van de mogelijkheid de grond te kopen (na exact het 6e of 10e jaar). De 

erfpachtcanon wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. 

• Bij aankoop van de grond door de woningeigenaar na exact het 6e of 10e jaar (ingangsdatum 

erfpachtcontracten tussen 2005 en eind 2009): de vooraf vastgestelde prijs van de grond. 

• Bij verkoop van woningen inclusief grond ontvangt de Stichting 25% van de totale 

verkoopopbrengst met een minimum van de vooraf vastgestelde prijs. 
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3 RISICOFACTOREN  
 

Het in dit Informatie Memorandum beschreven aanbod tot het deelnemen in de Obligaties I en 

Obligaties II van de Stichting is in het bijzonder gericht op Nederlandse particuliere beleggers. Om het 

aanbod goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de belegger zich bewust is dat het verstrekken 

van deze obligaties risico’s met zich meebrengt. Daarnaast vloeien bepaalde risico’s voort uit de 

specifieke karakteristieken van de portefeuille grondposities. Beleggers die deelname aan de obligaties 

overwegen, wordt geadviseerd deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies in te winnen zodat - 

gegeven de persoonlijke inkomens- en vermogenspositie van de individuele belegger - het risicoprofiel 

van deelname in de obligaties individueel gewogen kan worden in de beslissing van de belegger. Het 

risico bestaat dat Obligatiehouders minder terugkrijgen dan waarmee zij hebben deelgenomen of dat 

zelfs het gehele bedrag van de obligaties verloren gaat. 

 

Tegenpartijrisico  

Het risico bestaat dat een partij niet (tijdig) aan haar verplichtingen zal voldoen. Hierbij kan worden 

gedacht aan het debiteurenrisico, inhoudende dat de erfpachter niet aan haar betalingsverplichtingen 

jegens de Stichting voldoet, waardoor de Stichting niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan 

voldoen.  

 

Kostenrisico  

Het risico bestaat dat de uitgaven van de Stichting hoger zullen uitvallen dan het niveau waarop deze 

zijn ingeschat in het Informatie Memorandum. 

 

Wet- en regelgevingrisico  

De Stichting is onderworpen aan (fiscale) wet- en regelgeving. De Stichting is gerechtigd het beleid bij 

te stellen indien een wijziging in wet- en regelgeving hiertoe aanleiding mocht geven. Het risico 

bestaat dat wijzigende wet- en regelgeving de rentabiliteit van de Stichting in nadelige zin beïnvloedt.  

 

Marktrisico  

De marktwaarde van de grondposities is in hoge mate afhankelijk van de huidige en toekomstige 

marktomstandigheden op de woningmarkt en de (macro-)economische ontwikkelingen die de 

marktomstandigheden bepalen. Het risico bestaat dat de marktomstandigheden op de woningmarkt of 

de (macro-) economische ontwikkelingen zullen verslechteren. Daardoor kan de portefeuille 

grondposities in waarde dalen.  

 

Risico beperkte verhandelbaarheid  

Vastgoedobligaties zijn slechts met toestemming van de Stichting overdraagbaar. Ook is er geen markt 

voor de Obligaties I en Obligaties II beschikbaar waar een Obligatiehouder zijn obligatie kan verkopen.  
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4 DEFINITIES  
 

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud 

worden gebruikt. Deze definities hebben geen betrekking op de bij het Informatie Memorandum 

gevoegde bijlagen.  

 

Stichting De Stichting Grondfonds Obligaties die de grondposities 

koopt en de Obligaties I en Obligaties II uitgeeft aan de 

beleggers, een stichting naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd te Amsterdam en met adres: Strawinskylaan 485, 

1077 XX Amsterdam. 

 

Obligaties I Rentedragende obligatielening uitgegeven door de Stichting 

ter grootte van € 2.800.000,- waarvan de voorwaarden in de 

Overeenkomst Obligaties I (bijlage A) staan. 

 

Obligaties II Achtergestelde renteloze obligatielening uitgegeven door de 

Stichting. 

 

Annexum  Annexum Beheer B.V., een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd te Amsterdam en met adres: Strawinskylaan 485, 

1077 XX Amsterdam.  

 

Obligatiehouder  De obligatiehouders van Obligaties I en/of Obligaties II. 

 

Overeenkomst Obligaties I De overeenkomst tussen obligatiehouders en de Stichting 

waarin de voorwaarden van de lening worden vastgelegd 

(bijlage A).  

 

Looptijd  De looptijd van de Obligaties I en Obligaties II; zie nader de 

Overeenkomst Obligaties I (bijlage A). 
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Bijlage A: Overeenkomst Obligaties I 
 

Overeenkomst van geldlening 

De ondergetekenden: 

1.  De heer/mevrouw __________________________________________________ geboren op 

_________________________ te _____________________________ wonende te 

___________________________________ , hierna te noemen: de Obligatiehouder;  

2. Stichting Grondfonds Obligaties, gevestigd en kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 485, 

1077 XX te Amsterdam, hierna te noemen: Stichting, 

Hierna tezamen aan te duiden als Partijen, 

Overwegende dat:  

(i) De Stichting, ter financiering van de verwerving van een portefeuille grondposities en voor 

aankoop- en oprichtingskosten, een obligatielening uitschrijft van € 2.800.000 (zegge: 

twee miljoen achthonderdduizend euro) of een zodanig ander bedrag als door de Stichting 

bepaalt en kenbaar gemaakt; de Obligatielening); 

(ii) De Obligaties die deel uitmaken van de Obligatielening hebben dezelfde voorwaarden en 

zijn onderling inwisselbaar;  

(iii) De Obligatiehouder een of meerdere Obligaties wenst te verwerven;  

(iv) Partijen hun onderlinge afspraken nader in deze overeenkomst (de Overeenkomst) 

wensen vast te leggen.  
 

Komen als volgt overeen:  

Artikel 1. Obligatielening  

De Stichting geeft de Obligatielening uit krachtens de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden.  

Artikel 2.  Hoofdsom  

2.1 De Obligatielening welke Stichting uitgeeft bedraagt € 2.800.000 (zegge: twee miljoen 

achthonderdduizend euro) of een zodanig ander bedrag als door de Stichting bepaalt en 

kenbaar gemaakt, verdeeld in obligaties met een nominale waarde van € 1.000 (zegge: duizend 

euro) elk (elk een Obligatie).  

2.2 De volledige hoofdsom van de door de Obligatiehouder afgenomen Obligaties (de Hoofdsom) 

dient uiterlijk op 8 mei 2019 te zijn bijgeschreven op de bankrekening zoals opgegeven door 

Stichting.  

2.3 De Startdatum is 15 mei 2019 (de Startdatum) of zoveel later als de Obligaties worden 

uitgegeven. 

Artikel 3.  Looptijd  

3.1 De looptijd van de Obligatielening vangt aan op de Startdatum en eindigt op 15 mei 2024 (de 

Looptijd).  
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Artikel 4.  Rente 

4.1 De overeengekomen rente over het niet afgeloste deel van de Hoofdsom bedraagt 5% per jaar 

gedurende de Looptijd. De verschuldigde rente zal per halfjaar achteraf, uiterlijk een maand na 

afloop van het halfjaar worden uitbetaald. Indien Stichting niet in staat is om een rentebetaling 

(volledig) te voldoen, dan zal het niet-betaalde bedrag worden opgeteld bij de Hoofdsom en 

vanaf dat moment rentedragend zijn conform dit artikel 4.  

4.2 De rente op de uitstaande Hoofdsom zal op basis van het aantal verstreken dagen berekend 

worden met een jaar van 365 dagen vanaf de Startdatum tot de datum waarop de 

Obligatielening volledig wordt afgelost. 

Artikel 5.  Aflossing 

5.1 Met in achtneming van artikel 6, dient op de laatste dag van de Looptijd de gehele uitstaande 

Hoofdsom, de eventueel nog verschuldigde rente te zijn voldaan aan Obligatiehouder.  

5.2 Stichting is te allen tijde gerechtigd de Obligatielening geheel of gedeeltelijk vervroegd 

boetevrij af te lossen. Op het moment dat de Obligatielening geheel is afgelost, inclusief de 

eventueel nog verschuldigde rente, komt de looptijd ten einde. 

Artikel 6.  Beperkte verhaalsmogelijkheden 

6.1 De Obligatiehouder en Stichting komen overeen dat het verhaal van de Obligatiehouder op 

Stichting voor hetgeen onder deze overeenkomst verschuldigd is, beperkt is tot de Hoofdsom 

en de op grond van artikel 5 verschuldigde en niet betaalde rente. Obligatiehouder zal zich niet 

verhalen op Annexum Beheer B.V. of enige groepsmaatschappij van of beleggingsinstelling 

beheerd door Annexum Beheer B.V. 

Artikel 7.  Administratie en Bewijs  

De met door de Obligatiehouder gehouden Obligaties corresponderende rechten zullen uitsluitend 

worden geregistreerd via de rechtenadministratie (de Administratie), welke door de Stichting wordt 

uitgevoerd. Uit de Administratie blijkt bij uitsluiting welke rechten de Obligatiehouder terzake van 

Obligaties heeft jegens de Stichting behoudens recht van tegenbewijs door Obligatiehouder.  

Artikel 8.  Overdraagbaarheid 

8.1 De Obligaties zijn, zonder andersluidende, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de 

Stichting enkel overdraagbaar tussen houders van Obligaties. 

8.2 Partijen doen onherroepelijk afstand van hun rechten om: 

(a) enige verplichten onder deze overeenkomst op te schorten op grond van artikel 6:52, 

6:262 en 6:263 van het Burgerlijk Wetboek; of 

(b) deze overeenkomst geheeld of gedeeltelijk te ontbinden op grond van artikel 6:265 van 

het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 9. Kennisgevingen  

Alle kennisgevingen en publicaties met betrekking tot de Obligaties zullen worden vermeld op de 

website van de Stichting. 

  



14 

 
 

Artikel 10.  Wijzigingen van de Obligatievoorwaarden  

Wijzigingen van de obligatievoorwaarden zijn slechts mogelijk op initiatief van de Stichting en nadat 

alle houders van de Obligaties in de gelegenheid zijn gesteld ten aanzien van de voorgenomen 

wijziging(en) schriftelijk of op digitale wijze aan de Stichting hun bezwaren kenbaar te maken. De 

houders van Obligaties worden geacht hiertoe in de gelegenheid te zijn gesteld indien 30 dagen zijn 

verstreken nadat zij door de Stichting op de hoogte zijn gesteld. Wijziging van de 

Obligatievoorwaarden en/of de bepalingen uit de is niet mogelijk indien houders van de Obligaties, die 

meer dan 25% van het onder de Obligatielening uitstaande nominale bedrag vertegenwoordigen, 

binnen 30 dagen na een dergelijke kennisgeving door de Stichting schriftelijk of op digitale wijze aan 

de Stichting kenbaar hebben gemaakt bezwaar te hebben tegen de voorgenomen wijziging. 

Artikel 11.  Verjaring 

Een vordering tot betaling van aflossing en/of rente uit hoofde van de Obligaties verjaart door het 

verstrijken van een periode van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de 

desbetreffende vordering opeisbaar is geworden. 

Artikel 12  Toepasselijk recht en forumkeuze  

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit 

deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

plaats:  Amsterdam      plaats:  Amsterdam 

datum:       datum:   

 

 

_______________________    _______________________ 

Obligatiehouder     Stichting Grondfonds Obligaties 


