VOORWAARDEN
UITGIFTE CERTIFICAAT
Café Restaurant Eindhoven B.V.
In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
AANDEELHOUDER:

de persoon die met de Stichting een overeenkomst
aangaat uit hoofde waarvan de Stichting een
certificaat zal uitgeven na ontvangst van betaling
van een bedrag ad € 5.000,00;

OVEREENKOMST:

de overeenkomst tussen de Aandeelhouder en de
Stichting waarbij door de Stichting aan de
Aandeelhouder een Certificaat wordt uitgegeven
tegen betaling van € 5.000,00 door de
Aandeelhouder aan de Stichting;

PARTIJ / PARTIJEN:

de Stichting of de Aandeelhouder of hen
gezamenlijk;

STICHTING:

Stichting Administratiekantoor CRE, statutair
gevestigd in de gemeente Eindhoven,
kantoorhoudende te (5611 BJ Eindhoven), aan de
Lichttoren 344, ingeschreven in het
handelsregister onder het KvK-nummer: 84370300;

CRE:

Café Restaurant Eindhoven B.V., statutair
gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 5611
BJ Eindhoven, aan de Lichttoren 6, ingeschreven
in het handelsregister onder het KvK-nummer:
862832962;

CERTIFICAAT:

een uniek en genummerd certificaat van een
aandeel in het kapitaal van Café Restaurant
Eindhoven B.V. met een nominale waarde van
vijfduizend euro (€ 5.000,00);
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ARTIKEL 1.

TOEPASSELIJKHEID EN OVEREENKOMST

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst;
1.2 De Aandeelhouder en de Stichting gaan een Overeenkomst aan doordat de
Aandeelhouder aan de Stichting door het invullen van een webformulier, per
e-mail, door een ondertekend geschrift of anderszins, te kennen geeft een
Certificaat te willen kopen van de Stichting en de Stichting daarvan aan de
Aandeelhouder schriftelijk (waaronder per e-mail begrepen) een bevestiging
heeft gestuurd.
ARTIKEL 2.

UITGIFTE CERTIFICAAT

2.1 Na het sluiten van de Overeenkomst zal de Stichting aan de Aandeelhouder
een Certificaat uitgeven.
2.2 De Aandeelhouder dient de nominale waarde van het Certificaat van €
5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) binnen 5 dagen na het aangaan van de
Overeenkomst aan de Stichting te voldoen, door het over te boeken naar de
bankrekening van Café Restaurant Eindhoven B.V. met rekeningnummer
IBAN: NL95 RABO 0370 4378 53 onder vermelding van ‘volstorting aandeel’ en
de naam van de Aandeelhouder.
2.3 Het certificaat wordt uitgegeven direct nadat de in artikel 2.2 omschreven
betaling van € 5.000,00 is ontvangen van de Aandeelhouder.
2.4 De Stichting is niet gehouden een Certificaat uit te geven zolang betaling van
de nominale waarde van het Certificaat niet van de Aandeelhouder is
ontvangen.
2.5 De Stichting is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden nadat de in artikel
2.2 genoemde betaaltermijn van 5 dagen zijn verstreken, zonder dat betaling
van de nominale waarde is ontvangen.
ARTIKEL 3.

CERTIFICAATHOUDERSREGISTER EN BEVESTIGING

3.1 De Stichting zal de gegevens van de Aandeelhouder alsmede de uitgiftedatum
registreren in het certificaathoudersregister van de Stichting.
3.2 Ten bewijze van de uitgifte van het certificaat wordt door de Stichting aan de
Aandeelhouder een door het bestuur van de stichting ondertekend pdfdocument gestuurd, waarin de uitgifte van het certificaat wordt bevestigd.
ARTIKEL 4.
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN EN
AANDEELHOUDERSAFSPRAKEN
4.1 Op het (houden van het) Certificaat zijn de administratievoorwaarden en de
aandeelhoudersafspraken van toepassing.
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4.2 De Aandeelhouder verklaart bij het aangaan van de overeenkomst de
administratievoorwaarden en de aandeelhoudersafspraken te hebben ingezien
en bevestigt bekend te zijn met de inhoud daarvan en daarmee akkoord te
zijn.
ARTIKEL 5.

OVERIGE BEPALINGEN

5.1 Deze voorwaarden alsmede de in artikel 4 genoemde
administratievoorwaarden en het certificaathoudersreglement maken
onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.
5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ene Partij, is de andere
Partij niet gerechtigd om de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten
en/of plichten geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Dit beding
is uitdrukkelijk beoogd een beding te zijn als genoemd in artikel 3:83 lid 2 BW.
5.3 Van de Overeenkomst kan niet worden afgeweken, tenzij die wijziging
schriftelijk is vastgelegd en door Partijen is ondertekend.
5.4 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of de daarop toepasselijke
voorwaarden ongeldig of onverbindend blijkt, laat dit de rechtsgeldigheid van
de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om eventuele
ongeldige of onverbindende bepalingen te vervangen door bindende
bepalingen die, gelet op het doel en de strekking van de Overeenkomst, zoveel
mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.
ARTIKEL 6.

RECHTS- EN FORUMKEUZE

6.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit en/of verband houden met
de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
in het arrondissement Oost-Brabant.
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