INSCHRIJFFORMULIER
STICHTING BELANGEN OBLIGATIEHOUDERS VSM
VOORWAARDEN VAN DEELNAME
Naam

:

Voornamen

:

Artikel 1

Adres

1.1.

De Deelnemer meldt zich hierbij aan als deelnemer van de Stichting. De Deelnemer houdt op de
datum van ondertekening van dit formulier het bovenvermelde aantal obligaties VSM.

1.2.

De contributie voor deelname als bedoeld in art. 12 van de Statuten bedraagt € 250. Vergelijk
artikel 2.2 en 2.3 over vrijwillige latere bijdragen.

1.3.

De Deelnemer zal de contributie bij ondertekening betalen op rekening 22.57.11.249, t.n.v.
Stichting derdengelden Keijser Van der Velden, o.v.v. de naam van de obligatiehouder.

1.4.

De Deelnemer verklaart de acties van de Stichting te ondersteunen en machtigt hierbij de
Stichting en alle door de Stichting te machtigen (rechts)personen om in eigen naam dan wel
(mede) in naam van de Deelnemer, alle handelingen te verrichten die de Stichting
redelijkerwijze nuttig acht voor:

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoonnummer (dag)

:

Telefoonnummer (avond) :
E-mail adres

:

Rekeningnummer

:

Aantal obligaties

:

Relatienummer VSM

:

Aanmelding bij de Stichting

(i)

het zoveel mogelijk veilig stellen van het resterende vermogen van VSM ten behoeve van
de obligatiehouders, mede door middel van een deskundig en betrouwbaar bestuur van
VSM;

(ii)

het (doen) onderzoeken van mogelijkheden om schade van de obligatiehouders te
verhalen op daarvoor verantwoordelijke (rechts)personen;

(iii)

het vorderen van schadevergoeding en eventueel sluiten van vaststellingsovereenkomsten, direct of indirect ten behoeve van de obligatiehouders.

hierna te noemen de ‘Deelnemer’,
Artikel 2
Stichting belangen obligatiehouders VSM (de ‘Stichting’) heeft ten doel om de belangen te
behartigen van de obligatiehouders van Vastgoed Solide Maatschappij B.V. (‘VSM’) en
organiseert een collectieve actie ten behoeve van de obligatiehouders.
De Stichting beoogt in de eerste fase het vermogen van VSM zoveel mogelijk veilig te stellen ten
behoeve van de obligatiehouders. Zij zal zich in dat kader inspannen voor het doen benoemen
van een deskundig en betrouwbaar bestuur van VSM met een goede reputatie als beheerder van
vastgoedbeleggingen; vervolgens zal de Stichting zich ervoor inzetten om direct of indirect ten
behoeve van de obligatiehouders schadevergoeding te verkrijgen.
De Deelnemer wenst zich aan te sluiten als deelnemer van de Stichting zoals bedoeld in artikel
12 van de statuten van de Stichting (de ‘Statuten’).
Op de deelname zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Werkwijze Stichting

2.1.

In de eerste fase beoogt de Stichting om het resterende vermogen van VSM zoveel mogelijk
veilig te stellen voor de obligatiehouders. Vervolgens zal de Stichting onderzoeken of
(schadevergoedings)-vorderingen jegens derden kunnen worden ingesteld.

2.2.

Afhankelijk van het aantal Deelnemers dat zich aansluit bij de Stichting en van de complexiteit
van de vorderingen, is het mogelijk dat voor het verhaal van vorderingen op derden
aanvullende bijdragen nodig zijn. In dat geval zal de Stichting een begroting opstellen voor het
verhaal van de desbetreffende vorderingen, met aanvullende bijdragen van de Deelnemers, die
afhankelijk kan zijn van het aantal gehouden obligaties per Deelnemer. De Stichting is bevoegd
om alle op grond van artikel 1.2 betaalde contributies aan te wenden voor het in dit artikellid
bedoelde verhaal.

2.3.

Iedere Deelnemer kan zelfstandig besluiten of hij wenst deel te nemen aan de voorgestelde
verhaalsacties en de daarmee verbandhoudende aanvullende bijdrage te betalen. Deelnemers
die hieraan niet deelnemen, hebben jegens de Stichting geen recht op een aandeel in de uit die
verhaalsacties te ontvangen schadevergoeding.

2.4.

De Deelnemer zal geen (verhaals)acties instellen of voortzetten, waaronder begrepen een
verzoek tot faillietverklaring, in verband met zijn vordering uit hoofde van de obligaties,
behalve na goedkeuring door de Stichting. Onder dergelijke vorderingen vallen bijvoorbeeld
vorderingen jegens huidige en voormalige groepsmaatschappijen van VSM en partijen
waarmee VSM of haar groepsmaatschappijen hebben gehandeld.

2.5.

Het vorige artikellid (en het overigens in deze voorwaarden bepaalde) is niet toepasselijk op
eventuele vorderingen van Deelnemers op tussenpersonen, die hen bij VSM hebben
aangebracht. Dergelijke vorderingen kunnen van geval tot geval verschillen. Zij zijn in grote
mate afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van Deelnemers en van de gedragingen
van de verschillende tussenpersonen. Naar het voorlopige oordeel van de Stichting lenen
dergelijke vorderingen zich niet goed voor deze collectieve actie.

Artikel 3
3.1.

De Deelnemer zal:

3.7.

Op deze inschrijving is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten
ontstaan uit de Stichting zullen in alle gevallen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Arnhem.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te

op

2010

Naam:

1.

Bij te voegen stukken:

(i)

de Statuten en deze voorwaarden in acht nemen;

a

kopie van paspoort / rijbewijs / identificatiebewijs

(ii)

wijzigingen van zijn gegevens, zoals vermeld aan het begin van dit formulier, onverwijld
schriftelijk aan de Stichting doorgeven;

b

kopie van laatste obligatie-overzicht

(iii)

een kopie van zijn legitimatiebewijs sturen aan de Stichting;

c

eventuele andere relevante bewijsstukken

(iv)

een kopie van het meest recente obligatie-overzicht dat hij heeft ontvangen van VSM
sturen aan de Stichting;

(v)

alle correspondentie met de Stichting uitsluitend adresseren aan het door de Stichting
aan te geven adres.

De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de Deelnemer uit, behalve voor
schade die te wijten is aan haar opzet of grove schuld.

3.3.

De Stichting is bevoegd om onvolledige inschrijfformulieren niet in behandeling te nemen. De
Deelnemer zal de rechtsverhouding met de Stichting slechts vernietigen of beëindigen met
wederzijdse goedkeuring.

3.5.

De Stichting zal de Deelnemer kunnen informeren via e-mail en publicaties op een website. De
Deelnemer verklaart hiermee nu voor alsdan zich met deze berichtgeving steeds op adequate
wijze geïnformeerd te achten.

Overige Bepalingen

3.2.

3.4.

3.6.

De adres- en overige (persoons)gegevens met betrekking tot de Deelnemer zullen door of
namens de Stichting worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Behoudens
door de Deelnemer te leveren tegenbewijs is de administratie van de Stichting bindend.
Eventuele betalingen door de Stichting aan de Deelnemer geschieden door overboeking naar
de door de Deelnemer opgegeven hierboven opgegeven bank(giro-)rekening.

2.

Te betalen:
€ 250 op rekening 22.57.11.249, t.n.v. Stichting derdengelden Keijser Van der Velden,
o.v.v. uw relatienummer VSM

3.

Het inschrijfformulier en de bijlagen sturen aan:
Stichting belangen obligatiehouders VSM
Postbus 75
6660 AB Elst

