Onderhandse Akte tussentijdse verkoop Obligaties

Onderhandse verkoop akte Obligaties ZIO Zorgvastgoed B.V.
(Uiterlijk 4 weken vóór kwartaal-ultimo / overdrachtsdatum voorleggen aan Uitgevende Instelling)

De ondergetekende:
Huidige Obligatiehouder (indien natuurlijk persoon)
Naam en voorletters:

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum: Dag

Maand

Jaar

Geboorteplaats:
Telefoonnummer (overdag):
E-mailadres:
Paspoort-

Rijbewijsnummer:

Burgerservicenummer (SOFI):
Bank

Giro rekeningnummer:

bij de

bank te

Huidige Obligatiehouder (indien rechtspersoon)
Naam:
Statutaire vestigingsplaats:
Adres:
Postcode en woonplaats:
KvK inschrijfnummer:
Fiscaal nummer:
Vertegenwoordigd door:
PaspoortBank

Rijbewijsnummer:
Giro rekeningnummer:

bij de

bank te

Telefoonnummer (overdag):
E-mailadres:
hierna te noemen Verkoper, alsmede
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Nieuwe Obligatiehouder (indien natuurlijk persoon)
Naam en voorletters:

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum: Dag

Maand

Jaar

Geboorteplaats:
Telefoonnummer (overdag):
E-mailadres:
Paspoort-

Rijbewijsnummer:

Burgerservicenummer (SOFI):
Bank

Giro rekeningnummer:

bij de

bank te

Nieuwe Obligatiehouder (indien rechtspersoon)
Naam:
Statutaire vestigingsplaats:
Adres:
Postcode en woonplaats:
KvK inschrijfnummer:
Fiscaal nummer:
Vertegenwoordigd door:
PaspoortBank

Rijbewijsnummer:
Giro rekeningnummer:

bij de

bank te

Telefoonnummer (overdag):
E-mailadres:
hierna te noemen Koper
Verklaren hiermede het volgende:
Verkoper verkoopt aan Koper, met in acht neming van het Prospectus en de daarin opgenomen Obligatievoorwaarden, de volgende Obligaties uitgegeven door ZIO Zorgvastgoed B.V. (nominaal € 10,000 per Obligatie) per

Dag

Maand

Jaar

(overdrachtsdatum, uitsluitend per eerste dag kalenderkwartaal):

(aantal) x 6% Obligaties, looptijd 10 jaar, tegen een overeengekomen prijs per Obligatie ad
€

, derhalve in totaal € 0,00
(aantal) x 5% Obligaties looptijd 5 jaar, tegen een overeengekomen prijs per Obligatie ad

€

, derhalve in totaal € 0,00

TOTALE KOOPPRIJS (exclusief administratiekosten, te voldoen aan Uitgevende Instelling):				
€ 0,00
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Het totaalbedrag van de administratiekosten, zijnde 1% of 3% (indien ZIO Zorgvastgoed de koper heeft
geïntroduceerd), over de totale nominale waarde van de gekochte Obligaties, zal worden geïncasseerd van
de opgegeven bank- of girorekening van de Koper per overdrachtsdatum, door ZIO Zorgvastgoed B.V., onder
vermelding van ‘Administratiekosten onderhands gekochte Obligaties’.
De Koper verklaart:
• kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het Prospectus;
• kennis te hebben genomen van de bijlagen bij het Prospectus;
• akkoord te gaan met de incasso uit hoofde van de administratiekosten en zorg te dragen voor voldoende
beschikkingsruimte op de betreffende bank – of girorekening;
• rechtsgeldig bevoegd / gemachtigd te zijn bovenstaand akkoord tot incasso te verlenen;
• akkoord te gaan met de mogelijkheid dat deelname aan de Obligatielening zonder opgaaf van redenen kan
worden ontzegd;
• kennis te hebben genomen van het feit dat ondergetekende Obligatiehouder wordt in ZIO Zorgvastgoed
B.V., op het moment dat deze onderhandse verkoopakte geheel compleet ingevuld en ondertekend is
ontvangen, de incasso voor de administratiekosten succesvol heeft plaatsgevonden, ZIO Zorgvastgoed B.V. de
ondergetekende als belegger toelaat en de Obligaties zijn toegekend;
• bij toelating akkoord te gaan met aanmelding als deelnemer bij de Stichting Toezicht Obligaties ZIO
Zorgvastgoed en het doorgeven van de betreffende gegevens van de deelnemer aan de Stichting;
• op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van deze onderhandse verkoopakte een
rechtsgeldig aanbod aan Verkoper in de Obligatielening van ZIO Zorgvastgoed B.V. heeft gedaan dat, na
aanvaarding door ZIO Zorgvastgoed B.V., een bindende en afdwingbare overeenkomst vormt;
• dat er desgewenst fiscaal en juridisch advies is ingewonnen.

Datum:

Handtekening Koper

Plaats:

____________________________

Handtekening Verkoper ____________________________

U kunt dit formulier samen met een geldige kopie legitimatiebewijs en een recent uittreksel Kamer van
Koophandel (indien rechtspersoon), alsmede een ondertekende kopie van de Obligatievoorwaarden (Bijlage V.),
retourneren aan:
ZIO Zorgvastgoed B.V.
Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht

ZIO Zorgvastgoed
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