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OVEREENKo!,fST|+

DE ONDERGETPKENDEN

1.. De besloten vennoirt,schap 

-, 

gev.estlÇd te
Haarlen, ten dêze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

ndder te noe¡nen: "de Vennoot:schap" ,

wonende te 'Utrechtr' nader te
noemen! "-Í,

en

3. De stichting 

-r 

Çeveat,igd te
. NoordwiJk, nader te noemen: '.de Slfchting,,.

DATs

o Oe Vennootschap'obligatiei freeft uitgegeven onder de nãam

en

l1 " {*de Obligalie") aan
beleggers Ln Nederland en Belglë;

De Stichting ls opgerièht om de belangen van de belegge'rs te
behaitigen en door al.le beleggets ala zodanig is gemachtlgd,
ên er met nane op toezlet dat de Vennootschap'haar
verpllchtingen Jegens de beleggers nakomti

-ereid 

Ís geweest de verplichtingen van de
Vehnootschap Jegens..de beleggeré te' garanderen en daarbíj
heeft aangeboden daarvooi zekerheden. te stellen.
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KOMEN OVEREEN A],S VOLGT

i-)steLt zlch Jegens de stlchting garant voor de
rentebetallngen en afelossíngsrierplichtingen díe voor de
Vennootschap voortvlåeien uít de Obligatíe

De garants.telling door t-vindt plaats onder het
aanbod zekerheid t.e stellen door vestiging van hypothecaire
zekerheidsrechten op de volgende onroerendgoedbez.ittÍngen
vâD rlff:
- te-, , TDalsmedee¡
-te-,1E,,-l-en

In geval de Vennootschap níet'in staat is aan haar
rentebetalingqn e¡/of afloss'fngsverplÍchtingen jegens de
beleggers te voldoen is' zij verplicht a)en de
Stichting daarvan schrifteliJk in kennis te stellen, De'
venngotschap'is automatisch ín'verzul-m als ziJ blnnen twee
weken na deze schrlfteliJ'ke'kennisgeving niet arsnog aan de
betreffende verpllchtingen heeft voldaan jegens de
beleggers

De stichi.ing heeft in dat geval het recht door midder ván
een schriftelijke kennÍsgeving ('''IDals garant aan te
sprekenvoordeachterstaltige.beta1ingen._Dheeft
in.dat geval. de verpllchting om bÍnnen twee weken na
dagtekenirig vån de kennfegeving aan de achterstålllge
betalíngsverplichtlngen van de.Vennootsihap te voldoen, blj
gebreke waarvan híj'verpricht is zekeiheid te stellen voor
zíjn verpllchtingen alå garant, door middel van het
vestÍgen van een hypotheekrecht op de ín artíkel 2 genoemde
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onroerende zaken, ten behoeïe van de Stichting die de
beJ.angen van. de'beleggers ter zake waárneemt.

5. Na uitoefenlng van het hypotheekrecht i" d" Stichting
verpllcht om een eventueel surplus dat.'uitstijgt boven de'

. opeisbare verplíchtlngen van de Vennootgchap. en (ID
a1s gaiant Jegens de bèIeggers, âôn , 

-I)te'betalen.
6 Deze overeenkomst bevaÈ de Schrlfteltjke vastlegging en

uÍtwerking van de sedert maart 2009 tussen de vennootschap
en Eoestaande äfspraken.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht, van toepassing.

Aldus overeengekomen en ln drievoud opgemaakt en getekend te
l¡- -nz op frr&¿rÉíl7ot a



OVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDENI

1. De besloten vennootschap 

-t--, 
gevestigd te

Haarlem, ten deze rechtsgeldig rrertegenvroordigd door de

-, 

nader te noernen: ..de Vennootschap,.,

en

wonende te Utrecht, nader t.e
noemen:ts,

en

2

3. De stíchting 

-, 

gevestigd te
Noordwijk, nader te noemen: .'de Stichting,,.

OVERWEGENDE DAT:

De vennootschap obrigatÍes heeft uitgegeven onder de naarn
("de Obligatie") aan

beleggers in Nederland en BeJ-gië;

De stichting is opgericht om de belangen van de beleggers te
behartigen en door alre beleggers als zodanig is gemachtigd,
en er met na¡ne op toeziet dat de Vennootschap haar
verplichtingen jegens de beleggers nakomt;

aflbereld is geweest de verplichtingen van de
vennootschap jegens de beJ-eggers te garanderen en daarbij
heeft aangeboden daarvoor zekerheden te stellen.
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

aIIf s-uel-t zich jegens de Stichting garant voor de
rentebetaiingen en afslossingsverplichtingen die voor de
Vennootschap voortvloeien uit de Obtigatie.

De garantstelling door 

-vindt 

plaats onder het
aanbod zekerheid te stelLen door vestiging van hypothecaire
zekerheidsrechten op de volgende onroerendgoedbezittingen
van Ð:
- te fI, alsmede

3

e;
te-, CDen

ïn geval de Vennootschap niet in staat is qan haar
¡entebetaringen en/of aflossingsverplichtingen jegens de
beleggers te voldoen is zi j verplicht 

-) 

en de
stichting daarvan schriftelijk in kennís te steLren. De
Vennootschap is automatisch in verzuim als zi) binnen twee
weken na deze schrifterijke kennisgeving niet alsnog aan de
betreffende verplichtingen heeft voldaan jegens de
beleggers.

De stichting hee.ft in dat geval het recht door ¡njddel van
eenschriftelijkekennisgeving_alsgarantaante
spreken voor de achterstallige betalingen. (--aheeft
in dat geval de verplichting om binnen twee weken na
dagtekening van de kennisgeving aan de achterstalrlge
betalingsverplichtingen van de vennootschap te voldoen, bíj
gebreke waarvan hij verp]-icht is zekerheid te sterren voor
zijn verplichtingen aIs garant, door middel van het
vestigen van een hypotheekrecht op de in artikel 2 genoemde
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onroerende zaken. ten behoeve van de slichting die de
belangen van de beleggers ter zake waarneernt. Alle
juridische en overíge kosten, die door de stichting gemaakt
wo¡den voor de berangenbehartiging voor de beleggers zullen
wo¡den gedragen door de Vennootschap.

Na ui-toefening van het hypotheekrecht is de Stichting
verpricht om een eúentueel surprus dat uitstijgt boven de
opeisbare verplichtingen van de Vennootschap en 

--aIsgarantjegensdebe1eggers'aan-tebeta1en.

Deze overeenkomst bevat de schrifÈelijke vastlegging en
uitwerking van de sedert maart 2009 tussen de vennootschap
en lllD bestaande afspraken.

op deze overeenkomst is Nederlands recht van t,oepassing.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend te
Wg*r- op 2î naç'rþ Zotc.
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