De ondergetekende
Naam:……………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………..te………………………………
E-mailadres………………………………………………………………
Hierna: “inschrijver”,
In aanmerkingen nemende dat:
de uitgevende instelling voornemens is zonneweide ’t Veen in Griendtsveen te
exploiteren zoals beschreven in het informatiememorandum;
de uitgevende instelling de obligatielening uitschrijft bestaande uit maximaal 800
obligaties met een nominale waarde van € 250,- elk, in totaal maximaal €200.000
(tweehonderdduizend euro), een en ander overeenkomstig de obligatievoorwaarden en
het informatiememorandum;
Verklaart hierbij:
1. Zorgvuldig kennis genomen te hebben van de inhoud van het informatiememorandum en in
het bijzonder de risico’s verbonden aan een investering in de obligatielening en de inhoud
van de obligatievoorwaarden;
2. Akkoord te gaan met, en zich gebonden te achten aan de inhoud van de bepalingen van de
obligatievoorwaarden;
3. Voor een bedrag van €………………………….. ,-- exclusief transactiekosten, obligaties te
willen verwerven, verdeeld over een of meer obligatie(s) met een nominale waarde van €
250,- (tweehonderd en vijftig euro) in de 1e tranche;
4. Voor een bedrag van €………………………..… ,-- exclusief transactiekosten, obligaties te
willen verwerven, verdeeld over een of meer obligatie(s) met een nominale waarde van €
250,- (tweehonderd en vijftig euro) in de 2e tranche, in geval deze beschikbaar komt;
5. Akkoord te gaan met onze privacyverklaring in het kader van AVG, zoals opgenomen op
onze website, www.reindonkenergie.nl/privacyverklaring/
Met inachtneming van hetgeen hierboven bepaald zal bij toewijzing van de obligaties de
obligatielening aanvangen op 1 januari 2022. De formele bevestiging alsook de inschrijving van
inschrijvers als obligatiehouders in het register zal aan obligatiehouders worden gecommuniceerd.
Indien obligaties niet worden toegewezen of de inschrijving binnen 14 dagen na inschrijving door
inschrijver wordt ingetrokken of door de uitgevende instelling wordt geweigerd, zal het door de
inschrijver eventueel gestorte bedrag aan deze worden teruggestort.
Datum:………………………………………………………
Naam:………………………………………………………..

Handtekening:……………………………………………..

N.B.: Na ondertekening gelieve scannen en uploaden via de inschrijfpagina.
Mocht dit niet lukken kunt u het document mailen naar info@reindonkenergie.nl of per post sturen
naar: Reindonk Energie, p.a. Van Vlattenstraat 119, 5975SE te Sevenum.

