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AKTE TOT KOOP EN LEVERING
CERTIFICATEN VAN AANDELEN B van ‘De Basis’
(de besloten vennootschap DNS Beheer BV).

Ondergetekenden:
…………………………………………………………………………., geboren op ……………………..wonende
te………………………………………..aan de…………………………………………………………………………………,
postcode………………..
e-mailadres:
hierna: verkoper
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en

…………………………………………………………………………., geboren op ……………………..wonende
te………………………………………..aan de…………………………………………………………………………………,
postcode………………..
e-mailadres:
hierna te noemen: koper

in aanmerking nemende:
•

‘Stichting Administratiekantoor DNS Beheer’
statutair gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 64654397, heeft ten
doel het ten titel van beheer verkrijgen en beheren
van aandelen in het kapitaal van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DNS
Beheer BV’, statutair gevestigd te Nijmegen,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer:
67472486, deze laatste hierna aan te duiden als: ‘De
Basis’.
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•

•

•

de Stichting heeft de Certificaten verkregen door
toekenning bij levering ten titel van beheer van de
corresponderende aandelen aan de Stichting, tot
stand gebracht bij notariële akte, verleden op 10
november 2020 door notaris mr. M.R.M. Tesser, met
plaats van vestiging te Nijmegen.
de Stichting heeft hierop de certificaten van
aandelen B uitgegeven aan onder meer verkoper, die
thans de certificaten genummerd .. tot en met ….in
eigendom houdt.
verkoper en Koper hebben overeenstemming bereikt
over de verkoop en levering van de Certificaten die
in eigendom aan Koper toebehoren onder de hierna
vermelde bepalingen.
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Koop en verkoop
1. Verkoper verkoopt de Certificaten genummerd ……… tot en
met ……… bij dezen aan Koper, die de Certificaten van
Verkoper koopt.
2. De koopprijs voor de Certificaten bedraagt €
.
3. Verkoper geeft geen garanties omtrent de waarde van de
Certificaten.
Artikel 2. Levering
1. Ter uitvoering van de onder 1 bedoelde koop en verkoop,
levert Verkoper bij dezen de Certificaten onder de
opschortende voorwaarden van goedkeuring van het
administratiekantoor aan Koper die de Certificaten in
levering aanvaardt.
2. Verkoper overhandigt aan Koper ten spoedigste eventuele
titelbewijzen en andere bescheiden ten aanzien van de
certificaten.
Artikel 3. Administratievoorwaarden
1. Koper aanvaardt hierbij uitdrukkelijk de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit de aan hem genoegzaam
bekende Administratievoorwaarden.
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2. Op grond van de statuten van de Vennootschap zijn de
certificaten aandelen B stemrechtloos en aan de
certificaten is evenmin vergaderrecht verbonden.
3. Nadat het administratiekantoor deze door beide partijen
ondertekende akte heeft ontvangen, verwerkt en de kosten
daarvan zijn betaald aan het administratiekantoor doet zij
daarvan mededeling aan beide partijen en is de levering
voltooid.
4. Er wordt per overdracht vijfentwintig euro (€ 25,--)
administratiekosten in rekening gebracht aan Koper.
Artikel 4. Garanties verkoper
1. Verkoper garandeert het volgende:
a. Verkoper is onbeperkt en onvoorwaardelijk rechthebbende
van de Certificaten en haar recht(en) op de Certificaten is
(zijn) niet aan ontbinding of aan welke vernietiging ook
onderhevig;
b. Op de Certificaten rusten geen (beperkte) rechten of
beslagen, noch bestaan er met betrekking tot de
Certificaten optierechten, rechten van voorkeur of andere
rechten krachtens welke enige persoon aanspraak kan maken
op levering van één of meer van de Certificaten;
c. Er is geen derde in economische zin rechthebbende van
één of meer van de certificaten;
d. Verkoper is bevoegd om de certificaten te leveren aan
koper.
e. de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (welke
corresponderen met de Certificaten) zijn alle geheel
volgestort.
Artikel 5. Mededeling ex artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek
1.De vereiste mededeling ex artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek
aan de houder van de aandelen (welke corresponderen met de
bij deze akte te leveren Certificaten) blijkt uit de te
geven toestemming van de aandeelhouder (De Stichting) aan
beide partijen.
Artikel 6. Geen AFM toezicht
1. Koper is er zich van bewust dat er géén vergunnings-en
prospectusplicht is. De Stichting en Vennootschap verklaren
dat onderhavige belegging niet valt onder toezicht van AFM
en er geen prospectusplicht is.
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Artikel 7. Administratievoorwaarden
1. Ter zake de Certificaten zijn van toepassing de
Administratievoorwaarden, vastgelegd in een op 10 november
2020 voor notaris mr. M.R.M. Tesser te Nijmegen verleden
akte, hierna te noemen: “Administratievoorwaarden".
2. De Koper verklaart met de inhoud van de
Administratievoorwaarden bekend te zijn.
3. De Koper en zijn/haar rechtsopvolgers zijn aan het
bepaalde in de Administratievoorwaarden, zoals die thans
luiden of in de toekomst zullen luiden, onderworpen en
gebonden en zullen aan de nakoming daarvan hun medewerking
verlenen.
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Artikel 8. Afstand ontbinding
1. Partijen doen, uitgezonderd in geval van niet-nakoming
van de betalingstermijn, afstand van het recht om deze
overeenkomst te ontbinden.
2. Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is
Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen te ……………………………………………, per pagina
geparafeerd en ondertekend op ……………………………….

--------------------Koper

--------------------verkoper

Deze akte dient vergezeld te gaan van een kopie van het
legitimatiebewijs van zowel de koper als de verkoper.
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