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Obligatieovereenkomst van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk  

‘De Kringloopgemeenschap’ U.A. 

 

Ondergetekenden: 

• De Energiecoöperatie Bodegraven- Reeuwijk, hierna ‘coöperatie’ 

en 

• Het lid, hierna ‘belegger’ 

• Tezamen hierna genoemd ‘partijen’ 

 

Komen overeen als volgt: 

• Belegger belegt in obligaties ten behoeve van het project 

…………………………………………………... 

• Met een looptijd van ………………………….. (5 ,10 jaar) 

• Tegen een vaste jaarlijkse rente over hele jaren van …………. % 

• En een jaarlijkse aflossing over hele jaren van € ………. 

• En stemt ermee in dat indien het totale aantal beleggingen de benodigde 

som zoals vermeld in het financieringsplan overtreft, de coöperatie de 

beleggingen accepteert op volgorde van ontvangst. 

• De coöperatie lost aan het einde van de looptijd de nominale waarde van de 

obligatie(s) in. 

• Bij het einde van het lidmaatschap van de coöperatie behoudt de belegger 

het recht op rente, aflossing, inlossing en verhandelbaarheid. 
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• Indien er strijd is tussen deze overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze 

overeenkomst voor.  

Door acceptatie door de coöperatie van het te beleggen bedrag zoals hierna 

beschreven (zie aantal obligaties), komt een overeenkomst tot stand die wordt 

beheerst door het bepaalde in de statuten en reglementen van de coöperatie 

en in het bijzonder door het obligatiereglement van de coöperatie. 

 

Aantal obligaties 

Belegger belegt in…………. Obligaties van elk € 100,- nominale waarde, zegge 

………………………………………………………… euro, een bedrag groot  €……...........  

 

Indien ondergetekende zich als natuurlijk persoon inschrijft: 

 

Naam:                                     

Voornamen voluit: 

 

Indien ondergetekende zich als een rechtspersoon inschrijft: 

 

Naam directeur: 
Voornamen voluit: 
Naam bedrijf:  
KvK nummer: 
 

Algemene informatie 

 

Straat en huisnummer: 
Woonplaats:  
Postcode:  
Geboortedatum: 
E-mailadres:          
Telefoonnummer: 
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Bankgegevens (let op dat u geen spaarrekeningnummer opgeeft) 

 

Bankrekeningnummer: 
IBAN-nummer: 
T.n.v.: Naam bank:                                   
Vestigingsplaats: 
 

Betaling verschuldigde bedrag 

Belegger dient het verschuldigde bedrag (o.v.v. naam en ‘obligatie(s)  

project …………………………………………..’) over te maken op de rekeningnummer  

NL08TRIO0338864156 t.n.v. Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk ‘De 

Kringloopgemeenschap’ U.A. te Bodegraven. 

 

Ondertekening 

Bij het tekenen van deze obligatieovereenkomst verklaart de belegger: 

a. Volledig bekend te zijn met de inhoud van het ‘Obligatiereglement van de 

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk ‘De Kringloopgemeenschap U.A.’, 

b. Kennisgenomen te hebben van het financieringsplan in het kader waarvan 

de mogelijkheid tot het beleggen in obligaties is opengesteld, 

c. Bekend te zijn met de inhoud van het informatiememorandum van De 

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk ‘De Kringloopgemeenschap U.A.’ 

d.d. 01-08-2019. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………………………… 

 

Belegger:  
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……………………………………………….. 

(datum) 

 

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk: 

*Accepteert de gehele belegging in obligaties  

*Accepteert de belegging in ……………………obligaties,  zegge  

 

………………………………………………………… euro, een bedrag groot €……...........  

 

 

………………………………………………. 

Penningmeester 

(datum) 

 

………………………………………………….. 

Voorzitter 

(datum) 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 


