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TOVERLAND FINANCE BV       
INSCHRIJFFORMULIER - OBLIGATIES OP NAAM - SERIE III 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

1) Indien u als natuurlijk persoon/in privé wenst in te schrijven vult u alleen de gegevens in onder “na-
tuurlijk persoon”. Indien u als rechtspersoon of vennootschap wenst deel te nemen vult u onder “na-
tuurlijk persoon” de gegevens in van de persoon of personen die bevoegd is of zijn de rechtspersoon of 
vennootschap te vertegenwoordigen – indien dat er meerdere zijn dient u een kopie of kopieën te ma-
ken van dit blad en daarop de desbetreffende gegevens in te vullen – en laat u de bankgegevens in dat 
onderdeel open, en vult u onder “rechtspersoon/vennootschap” de gegevens in van de rechtspersoon 
of vennootschap. 

2) Graag doorhalen wat niet van toepassing is. 
3) U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen (paspoort, rijbewijs of identiteits-

kaart). 
4) Geen spaarrekening. 
5) Alleen invullen indien bankrekening in het buitenland wordt aangehouden. 
6) U dient een recent uittreksel (niet ouder dan twee maanden) uit het handelsregister mee te sturen. 

 

DE ONDERGETEKENDE: natuurlijk persoon / rechtspersoon 1) 

 

natuurlijk persoon 

Naam:........................................................................................................ M / V 2) 

Voornamen (voluit): ............................................................................................... 

Adres (geen postbus): ............................................................................................ 

Postcode en woonplaats: ......................................................................................... 

Telefoon privé: ..................................... werk: ....................................................... 

           mobiel: ….................................................................................................... 

E-mailadres : ......................................................................................................... 

Geboortedatum en -plaats: ...................................................................................... 

Aard identiteitsbewijs en nummer 3): ........................................................................ 

Bankrekening(IBAN)4):      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

BIC of SWIFT code 5):                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

rechtspersoon/vennootschap 

(Statutaire) naam:................................................................................................. 

Rechtsvorm: .......................................................................................................... 

(Statutaire) zetel (plaatsnaam): ............................................................................... 

Nummer inschrijving handelsregister 6): .................................................................... 

Adres (geen postbus): ............................................................................................ 

Postcode en vestigingsplaats: .................................................................................. 

Telefoon: .............................................................................................................. 

E-mailadres : ......................................................................................................... 

Bankrekening (IBAN) 4):     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

BIC of SWIFT code 5):                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

VERKLAART: 

(I) het informatiememorandum van Toverland Finance BV voor de uitgifte van Obliga-

ties op naam in de Serie III (het “Informatiememorandum”) te hebben gelezen en 

te hebben begrepen;
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(II) de obligatievoorwaarden te hebben gelezen, te hebben begrepen en daarmee in te 

stemmen en ten blijke daarvan een exemplaar van de obligatievoorwaarden te 

hebben geparafeerd en ondertekend op de daartoe aangegeven plaatsen en het 

geparafeerde en ondertekende exemplaar mee te zenden met dit inschrijfformu-

lier; 

(III) door Toverland Finance BV in de gelegenheid te zijn gesteld om nadere informatie 

te vragen en te verkrijgen omtrent de uitgifte van de obligaties door Toverland Fi-

nance BV alsmede omtrent de (voorgenomen) activiteiten van Toverland Finance 

BV en, voor zover van die gelegenheid gebruik is gemaakt, die nadere informatie 

te hebben verkregen; 

(IV) in te schrijven voor de uitgifte van obligaties als beschreven in het Informatieme-

morandum, zulks onder de voorwaarden als bepaald in de obligatievoorwaarden 

(die onderdeel vormen van het Informatiememorandum), voor: …………… (zegge 

aantal: ……………………….…………………………………………) obligaties (met een minimum 

van twee) van elk nominaal EUR 50.000, derhalve voor het nominale bedrag van 

in totaal € …………………………… (zegge: ……………………….………………………………………… 

euro); 

(V) te erkennen en te aanvaarden dat de inschrijving op de uitgifte van obligaties, die 

door invulling, ondertekening en toezending aan Toverland Finance BV van dit in-

schrijfformulier tot stand komt: 

(a) een onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod van ondergetekende aan 

Toverland Finance BV is om het aantal obligaties waarvoor is ingeschreven 

toe te wijzen en uit te geven aan ondergetekende, zulks onverminderd het 

recht van Toverland Finance BV om minder obligaties toe te wijzen dan 

waarvoor is ingeschreven; en 

(b) leidt tot de onvoorwaardelijke en onherroepelijke verplichting van onderge-

tekende tot storting van de nominale waarde van de obligaties die aan on-

dergetekende worden toegewezen. 

 

 

ALDUS NAAR WAARHEID EN JUIST EN VOLLEDIG TE HEBBEN INGEVULD EN VERKLAARD: 

 

______________________________ (PLAATSNAAM) 

 

______________________________ (DATUM) 

 

 

 

______________________________ (HANDTEKENING) 

 

Dit inschrijfformulier tezamen met de hierin aangegeven (toepasselijke) bijlagen graag 

opsturen naar: 

 

Toverland Finance BV, Postbus 507, 6180 AA Elsloo 

 

Toewijzing van obligaties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van geldige inschrijvingen. Een inschrijving is slechts geldig 

indien het inschrijfformulier en de obligatievoorwaarden duidelijk leesbaar en volledig zijn ingevuld, ondertekend en gepara-

feerd, en alle in het inschrijfformulier aangegeven stukken als bijlagen zijn meegezonden. Zo spoedig mogelijk na inschrijving 

ontvangt u een bericht over de toewijzing. Bij of na dat bericht omtrent toewijzing ontvangt u betalingsinstructies. Zonder 

ontvangst van de hoofdsom worden u geen obligaties uitgegeven. De obligatiehouder ontvangt een schriftelijke bevestiging van 

de uitgifte en wordt gereigistreerd in het register van obligatiehouders. 


