Reglement uitgifte certificaat
Restauratie Het oude Gemeentehuis Winsum
Artikel 1.
1. Ten behoeve van de financiering van het restaureren van het Oude Gemeentehuis en gelden
door middel van het uitgeven van een certificaat.
2. Daarmee plaatst J.M.A. Van der Steen bij de belangstellenden een lening.
3. De nominale waarde per certificaat bedraagt € 1000,- (duizend euro).
4. De lening draagt geen rente.
5. De periode van uitgifte is van 1 november 2018 t/m 31 januari 2019.
6. De nominale bedragen van de uitgegeven certificaten dienen te worden overgemaakt
naar rekeningnummer:
NL02 INGB 0006 9393 64 t.n.v. J.M.A. van der Steen
o.v.v.restauratie oude gemeentehuis
Artikel 2.
1. Het certificaat wordt op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende nummering en
zijn door Mevr. J.M.A van der Steen ondertekend. Het certificaat is dus niet verhandelbaar.
2. Na betaling en uitwisselen van de betreffende gegevens omtrent persoonsgegevens zal het
certificaat worden uitgereikt aan de certificaathouder.
3. Door Mevr. J.M.A. van der Steen wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst
bekende namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld.
4. Bij verhuizing van de certificaathouder dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan
Mevr. J.M.A. van der Steen.
5. Indien de houder van een certificaat tussentijds komt te overlijden zullen de rechten van het
certificaat worden overgedragen aan de rechtmatige erven. De erven zijn verantwoordelijk voor de
meldingsplicht en aantoning dat ligt bij de rechtmatige erven.
6. De certificaathouder zal op de hoogte gehouden door middel van een gezellige informatieavond
met een hapje en een drankje.
7. Elk jaar wordt aan vijf investeerders de lening terug betaald.

Van de aflossing zal door Mevr. J.M.A. van der Steen een aantekening gemaakt worden.
Aldus vastgesteld door Mevr. J.M.A. van der Steen op 1 november 2018

Privacyprotocol:

Certificaatnummer: 2018

Vanwege de uitgifte van de genummerde certificaten is het voor ons noodzakelijk uw naam
en adresgegevens te noteren. Dit zal volgens de Algemene Wet Gegevensbescherming
zorgvuldig worden geregistreerd en niet aan derden worden verstrekt.
Na terugstorting van het geleende bedrag zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.
Wij vragen u doormiddel van uw handtekening toestemming te geven uw
persoonsgegevens te registereren.
Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Handtekening:

