Overeenkomst tot deelname 1% Obligatielening Stichting CarMar
				
NR(s) __________ t/m ___________ (in te vullen door CarMar)
Natuurlijk- of rechtspersoon: _______________________________________________________
Vertegenwoordigd door: ___________________________________________________________
K.v.K. nummer: __________________________________________________________________
Achternaam: ______________________________ Voornaam: ____________________________
Geb.datum: _______________________________ Geb. plaats: ____________________________
Adres: ___________________________________ Postcode: _____________________________
Woonplaats: _______________________________ Telefoonnr: ____________________________
I.D.bewijs soort: ____________________________ Nummer: ______________________________
IBAN nr:

_______________________________ E-Mail: ________________________________

Ondergetekende verklaart:
Mede op basis van de aan hem/haar verstrekte prospectus betreffende de door Stichting CarMar
uit te geven 1% obligaties:
1. Volledig bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de prospectus en de daarin verwoorde voorwaarden en bedingen met betrekking tot de onderhavige obligatielening. Deze prospectus maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst en dient als hier herhaald en
ingelast te worden beschouwd.
2. De prospectus te hebben ontvangen en de voorwaarden van de 1% Obligatielening zoals gehecht
aan deze overeenkomst, kent en daarmee volledig en onvoorwaardelijk instemt.
3. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart zich bewust te zijn van de risico’s met
betrekking tot de betaling van de rente en de aflossing van de obligatielening, zich daarover heeft
laten adviseren en zich realiseert dat betaling van de rente en/of aflossing van de obligatielening
afhankelijk is van de financiële resultaten van Stichting CarMar.
4. Zich te verplichten ___________obligatie(s) aan te kopen.
De totale investering, groot __________ x € 250,00 ofwel € _____________________
( zegge: _________________________________________ en 0 cent)
Het ingevulde formulier graag afgeven bij: Jan Tol, Zuideinde 15, 1131 AC Volendam of
terugsturen naar: info@stichtingcarmar.nl
Plaats: ____________________________		
Datum: ____________________________

Handtekening: ___________________________
VERZENDEN

PRINTEN

Ik geef Stichting CarMar en haar verwerkers toestemming om mijn gegevens voor dit doel te gebruiken. En ga akkoord
met de privacy verklaring die te vinden is op www.stichtingcarmar.nl
Postbus 196, 1130 AD Volendam
Slenkstraat 66 • 1441 MS Purmerend • telefoon: 0299 - 41 80 80 • fax: 0299 - 41 80 81
e-mail: info@stichtingcarmar.nl • www.stichtingcarmar.nl
IBAN code: NL52 RABO 0102 7704 25 BIC code: RABO NL2U
Stichting CarMar is door de Belastingdienst erkend als goed doel:
Fiscaal nummer 8203 62 244, Dossiernummer 70 279

Stichting CarMar realiseert een écht (t)huis voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

