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Hierbij geeft ondergetekende aan voornemens te zijn tot aankoop over te gaan van certifica(a)t(en) 
van aandelen in de Van Gogh Vastgoed NV.

De certificaten kunnen worden verworven voor een bedrag van € 1,- per certificaat en dienen altijd 
gepaard te gaan met een donatie van € 1000,- per certificaat aan de Stichting Van Gogh Heritage Foundation. 
De bedragen dienen te worden gestort op het IBAN rekeningnummer:
 •  NL47 RABO 0118 9089 87 t.n.v. de Stichting Van Gogh Heritage Foundation
 •  Het ANBI nummer van de Foundation RSIN: 819130448

GRAAG ONDERSTAANDE VELDEN INVULLEN

Datum inschrijving certificaten:
___

Aantal te verwerven certificaten:
___

Eventuele doelbinding (alleen invullen wanneer de investering en donatie ten gunste moet komen van 
een specifieke locatie:

Naam (volledige voornaam en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats of bedrijfsnaam 
en vestigingsadres):

__

Correspondentieadres:
___
__
__
__

E-mailadres:
__

Volgnummer(s) certificaten (uit te geven door Stichting Administratiekantoor):
__

Opgemaakt te                   op                    2019

Handtekening koper

Inschrijfformulier
Certificaten Van Gogh Vastgoed NV



WERKWIJZE AANKOOP CERTIFICATEN
 •  De koper van de certificaten geeft middels dit formulier aan één of meerdere certificaten à € 1,-  
  te  willen kopen en vult alle gevraagde gegevens in (BEHALVE de nummers van de certificaten) en 
  stuurt dit naar marloes@vangoghheritage.com. 
  •  Tegelijkertijd wordt van de koper gevraagd om het totaal bedrag voor aankoop van de certificaten 
   à € 1,-  en de bijbehorende donatie à € 1000,- per gekocht certificaat over te maken aan Stichting 
   Van Gogh  Heritage Foundation op bankrekeningnummer NL47 RABO 0118 9089 87. De Foundation  
   zorgt voor de  financiële afwikkeling met Stichting Administratiekantoor van Gogh Vastgoed.
  •  Het voorgenomen aantal certificaten zal door de Fonds-en relatiemanager na ontvangst van het 
   ingevulde formulier worden gereserveerd bij de Stichting Administratiekantoor Van Gogh Vastgoed,   
   aandeelhouder van Van Gogh Vastgoed NV. De Stichting Administratiekantoor van Gogh Vastgoed    
   geeft de certificaten van aandelen uit.
 •  Zodra ontvangst van de bedragen is bevestigd, zal er een certificaatbewijs op naam worden opgemaakt,    
  wordt het (de) volgnummer(s) van het certificaat opgemaakt en wordt het certificaat ondertekend door  
  het  bestuur van Stichting Administratiekantoor Van Gogh Vastgoed. 
 •  Het certificaat zal, samen met het bewijs van donatie aan de Stichting Van Gogh Heritage Foundation,    
  naar de koper worden verstuurd.

Belangrijke bepalingen uit de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van Gogh Vastgoed N.V.

Artikel 2. Certificaten en Register van Certificaathouders.
1. De Stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen Aandeel een Certificaat toe, dat daarmee correspondeert. Het Certificaat heeft dezelfde aanduiding 

en een gelijk nominaal bedrag als het Aandeel waarmee het correspondeert. 

2. De Certificaten luiden op naam en zijn niet op verzoek van de houder daarvan voor Royering vatbaar, onverminderd het bepaalde in artikel 11. Certificaatbewijzen 

kunnen worden uitgegeven. 

3. Het Bestuur kan ten kantore van de Stichting een register van Certificaathouders houden. In dat geval zal het Bestuur er voor zorgdragen dat in het Register van 

Certificaathouders worden ingeschreven de namen en adressen van de Certificaathouders en de aanduidingen van hun Certificaten. Het Register van 

Certificaathouders wordt alsdan regelmatig bijgehouden. 

4. De Certificaathouders zijn verplicht Schriftelijk hun naam en adres aan de  Stichting op te geven. Bij gebreke van een Schriftelijk opgegeven adres of indien een 

opgegeven adres is komen te vervallen, zonder dat een nieuw adres is opgegeven, is de Stichting onherroepelijk gemachtigd namens een Certificaathouder 

kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen. 

5. Tegenover een Certificaathouder strekt de door de Stichting gevoerde administratie ter zake van vorderingen uit hoofde van deze Administratievoorwaarden tot 

volledig bewijs, behoudens door de Certificaathouder geleverd tegenbewijs. 

6. De vorderingen van de Certificaathouders jegens de Stichting vormen geen gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Zij blijven 

individuele vorderingen van de rechthebbenden.

Artikel 3. Levering van Certificaten. Verval van aanspraken in bepaalde gevallen. 
Levering van Certificaten geschiedt door een onderhandse akte van levering dan wel overhandiging van het certificaatbewijs en mededeling daarvan aan de Stichting 

door de vervreemder en/of de verkrijger. Als de Stichting de nieuwe Certificaathouder in het Register van Certificaathouders inschrijft, wordt zij geacht de mededeling 

als bedoeld in artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek te hebben ontvangen van en de medewerking als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek te hebben verleend aan de 

overdracht. Door het aanvaarden van Certificaten wordt de nieuwe Certificaathouder geacht alle huidige en toekomstige verplichtingen onder de Administratievoor-

waarden zoals deze nu of in de toekomst mochten luiden, te hebben aangenomen. Op Certificaten kan geen recht van pand of vruchtgebruik worden gevestigd. 

Artikel 4. Overdrachtsbeperkende regeling. 
1. De Certificaten zijn beperkt overdraagbaar. Certificaten kunnen tegen een prijs gelijk aan de nominale waarde van het onderliggende Aandeel worden overgedragen 

aan de Stichting. Daarnaast kunnen Certificaten worden overgedragen aan bloed- of aanverwanten in de rechte nederdalende lijn van de Certificaathouder met dien 

verstande dat de tegenprestatie de nominale waarde van het onderliggende aandeel niet mag overtreffen. 

2. De Stichting kan Certificaten vrijelijk overdragen.

Artikel 7. Gemeenschap. 
Behoort een Certificaat tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk — Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in 

het Register van Certificaathouders moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Stichting, de overige Certificaathouders en de Vennootschap slechts worden 

vertegenwoordigd door één door hen gezamenlijk daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon, op straffe van opschorting van hun rechten. De personalia van de 

aangewezene worden in het Register van Certificaathouders opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in 

dat Register van Certificaathouders ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden gedaan.  De aanwijzing geldt totdat hij overeenkomstig het bepaalde in dit 

artikel zal zijn herroepen. 

Artikel 8. Uitkeringen.
1. Het beleid van de Vennootschap is dat zij geen dividend uitkeert. Indien op de Aandelen dividend, waaronder mede begrepen een stockdividend, een andere uitkering 

waaronder mede begrepen een uitkering van bonusaandelen of van een liquidatie-uitkering, betaalbaar wordt gesteld, zal de Stichting deze innen.

2. De Stichting zal op de door haar gehouden Aandelen opkomende dividenden en uitkeringen zelfstandig en te eigen bate kunnen besteden met inachtneming van haar 

doelstelling. Ontvangen liquidatie-uitkeringen worden betaalbaar gesteld aan de Certificaathouders tot ten hoogste het op het onderliggende aandeel gestorte deel van 

de nominale waarde. 

3. Op de Aandelen toegekende claimrechten zullen niet ten behoeve van de Certificaathouders worden uitgeoefend. 

Artikel 9. Uitoefening van stemrecht en overige aandeelhoudersrechten. 
Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de in administratie gehouden Aandelen worden door de Stichting naar eigen inzicht 

uitgeoefend, met inachtneming van het bij de Administratievoorwaarden, de Statuten, de statuten van de Vennootschap en de wet bepaalde.
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