
Overeenkomst tot deelname obligatielening  

Partijen: 

Persoon X, geboren op datum X, met adres X en e-mailadres X, hierna: “Obligatie-
houder”, 

en 

GrondGoudZilver B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudend aan de 
Bijlmermeerstraat 30 2131 HC, te Hoofddorp en geregistreerd in het handelsregis-
ter van de Kamer van Koophandel onder nummer 74314599, te deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurder D. Broeke, hierna: “Uitgevende 
Instelling”. 

Obligatiehouder en Uitgevende Instelling worden hierna ook aangeduid als: “Partij” 
of “Partijen”. 

De obligatiehouders dienen de hierna opgenomen voorwaarden ‘obligatievoorwaar-
den’ te lezen in samenhang met het informatiememorandum. Door inschrijving op 
de obligaties aanvaardt de inschrijver de hierna opgenomen obligatievoorwaarden 
alsmede de daarmee samenhangende bepalingen in het informatiememorandum. 

Overwegende dat: 

- De Obligatiehouder, na zelfstandig een oordeel gevormd te hebben over de 
voordelen en risico’s verbonden aan het nemen van obligaties GrondGoudZil-
ver, heeft besloten Obligaties te verwerven, en 

- Partijen de voorwaarden waaronder de Obligatielening wordt uitgegeven en 
de voorwaarden waaronder de Obligatiehouder bereid is de investering te 
doen, wensen vast te leggen in deze Obligatieovereenkomst, welke op elek-
tronische wijze tot stand komt.  

Komen het volgende overeen: 

ARTIKEL 1 DOEL 

1.1  De Uitgevende Instelling stelt zich ten doel om percelen grond, goud en zil-
ver aan te kopen om deze vervolgens weer te verkopen met winst. 



ARTIKEL 2 DEFINITIES 

2.1  In deze Obligatieovereenkomst hebben de volgende termen met een hoofd-
letter de betekenis zoals hierna omschreven. Alle hierna gedefinieerde 
woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het 
meervoud en vice versa. 

“Aflossing”:  De (gedeeltelijke) terugbetaling van de Hoofdsom aan de 
Obligatiehouder door de Uitgevende Instelling. Voor zo-
ver de Uitgevende Instelling geen gebruik maakt van haar 
recht of verplicht is om (een deel van) de Obligatielening 
vervroegd af te lossen, dient deze geheel te zijn afgelost 
op de Aflossingsdatum. 

“Aflossingsdatum”:  De datum waarop de Obligatielening volledig afgelost 
dient te zijn, te weten 2 jaar na de Ingangsdatum. 

“Geïnteresseerde”:   Een natuurlijk- of rechtspersoon die de aanschaf van 
Obligaties overweegt. 

“Hoofdsom”:  Het door Obligatiehouder onder deze Obligatieovereen-
komst in Obligaties geïnvesteerde bedrag. 

“Informatie Memorandum”:Het op 10-05-2022 door de Uitgevende Instelling uitge-
geven informatie memorandum ‘GrondGoudZilver’ ver-
bonden aan de uitgifte van de Obligatielening. 

“Ingangsdatum”:  De datum waarop de Obligatielening aanvangt, zijnde 10 
mei 2022. 

“Looptijd”:  De beoogde looptijd van de Obligatielening zijnde 2 jaar 
vanaf de Ingangsdatum.  

“Obligatie”:  Een door Uitgevende Instelling uitgegeven niet-beursge-
noteerde schuldtitel op naam, met een nominale waarde 
van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per stuk.  

“Obligatiehouder”:  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meer-
dere Obligaties houdt.  



“Obligatiehouderregister”:Het register van Obligatiehouders waarin de naam en 
het adres van alle Obligatiehouders zijn opgenomen, met 
vermelding van de betreffende nummers van de Obliga-
ties die door de Obligatiehouders worden gehouden. 

“Obligatielening”:  De door de Uitgevende Instelling uit te geven obligatiele-
ning met een nominale waarde van in totaal maximaal € 
4.900.000,- (zegge: vier miljoen negenhonderdduizend 
euro) en een looptijd van maximaal 2 jaar zoals beschre-
ven in het Informatie Memorandum.  

“Rente”:  De Obligaties dragen met ingang van de Ingangsdatum 
een basisrente van 7,5% op jaarbasis over de uitstaande 
Hoofdsom.  

“Uitgevende Instelling”:  GrondGoudZilver B.V., een naar Nederlands recht opge-
richte besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid gevestigd en kantoorhoudend aan de Bijlmer-
meerstraat 30 2131 HC,  te Hoofddorp en geregistreerd 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel on-
der nummer 74314599. 

ARTIKEL 3 OBLIGATIEVOORWAARDEN 

3.1  De Uitgevende Instelling geeft Obligaties uit onder de voorwaarden, zoals in 
het Informatie Memorandum (zijnde het Informatiedocument AFM) en (de 
voorwaarden zoals vervat in) deze Overeenkomst is bepaald. 

3.2  De Aanbieding en Uitgifte van de Obligaties dient ter financiering van kosten 
en investeringen door de Uitgevende Instelling. 

3.3  De lening verstrekt door de Obligatiehouders is een lening op basis van uit-
gifte van Obligaties op 10 mei 2022. 

3.4  Elke Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling zijn gebonden aan de in ar-
tikel 3.1 bedoelde obligatievoorwaarden. 

3.5  De Obligaties hebben de volgende kenmerken:  

Naam: GrondGoudZilver obligatie  

Nominale Waarde: €1.000,- (zegge: duizend euro)  

Looptijd: 2 jaar, van 10 mei 2022 tot en met 7 mei 2024. 



Aflossing: Bij einde Looptijd, of eerder bij vervroegde aflossing.  

Rente: 7,5% per jaar.  

Rentebetaling: per kwartaal achteraf. 

Inschrijvingsperiode: De periode van 10 mei 2022 tot 7 mei 2023 gedurende 
welke Obligaties verworven kunnen worden. 

3.6  Bij verkoop van de Obligatie aan derden worden geen administratiekosten in 
rekening gebracht. 

3.7  Een Obligatiehouder is gehouden minimaal 1 (zegge: een) Obligatie af te 
nemen. 

3.8 Een Obligatie is een vordering op naam van de Obligatiehouder. 

3.9 Uitgifte van de Obligaties geschiedt door inschrijving van de Obligatiehouder 
in het Obligatiehouderregister, dat wordt gehouden door de Uitgevende In-
stelling, zoals omschreven in artikel 5 van deze Obligatievoorwaarden. De 
Uitgevende Instelling geeft geen fysieke stukken van de Obligaties uit. 

ARTIKEL 4 RENTE EN AFLOSSING  

4.1  Alle Obligaties zijn rentedragend over de Hoofdsom. De vaste Rente is be-
paald in Artikel 3.5. 

4.2   Per kwartaal wordt de rente van het verstreken kwartaal uitgekeerd.  

4.3  Op de Aflossingsdatum wordt de Inleg en de nog niet betaalde Rente aan 
Obligatiehouder betaald. 

4.4 De Uitgevende Instelling is gedurende de Looptijd te allen tijde gerechtigd 
over te gaan tot vervroegde aflossing van de Hoofdsom, zonder verplicht te 
zijn over te gaan tot betaling van rente over of boetebedragen in verband 
met de resterende termijn van de (oorspronkelijke) Looptijd. De Uitgevende 
Instelling blijft wel gehouden tot betaling van Rente over het reeds verstre-
ken gedeelte van de Looptijd.  

ARTIKEL 5 KOSTEN; Obligatiehouderregister; overdracht 

5.1  Alle kosten verband houdende met de op naamstelling van de Obligatie, ko-
men ten laste van de Uitgevende Instelling. 

5.2 De Uitgevende Instelling houdt een Obligatiehouderregister van Obligatie-
houders bij, waarin van iedere Obligatiehouder de naam, het adres en het 
bankrekeningnummer in Nederland is opgenomen, met vermelding van het 
aantal Obligaties, de nummers van de betreffende Obligaties en de datum 
waarop de Obligaties zijn verkregen. 



5.3 Het Obligatiehouderregister wordt (bij)gehouden door de Uitgevende Instel-
ling. De Uitgevende Instelling voert in het Obligatiehouderregister de nood-
zakelijke wijzigingen door en verricht al hetgeen ter uitvoering van de Obli-
gatielening nuttig of noodzakelijk is. 

5.4 Het Obligatiehouderregister wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrij-
ving of wijziging in het Register van Obligatiehouders wordt getekend door 
het bestuur van de Uitgevende Instelling. Obligatiehouders zijn verplicht er-
voor te zorgen dat de correcte gegevens bij de Uitgevende Instelling bekend 
zijn. 

5.5 Obligatiehouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens zoals ge-
noemd in dit artikel 5, onverwijld en schriftelijk mede te delen aan de Uit-
gevende Instelling (met ‘schriftelijk’ wordt ook per e-mail bedoeld). Gevol-
gen die voortvloeien uit of verband houden met door een Obligatiehouder 
niet juist of niet tijdig doen van voornoemde mededeling(en), komen voor 
rekening en risico van de betreffende Obligatiehouder en kunnen niet aan de 
Uitgevende Instelling worden tegengeworpen. 

5.6 Op schriftelijk verzoek van een Obligatiehouder aan de Uitgevende Instel-
ling, verstrekt de Uitgevende Instelling aan de betreffende Obligatiehouder 
(nogmaals) een persoonlijk afschrift uit het Obligatiehouderregister. 

5.7 De Obligaties zijn overdraagbaar aan andere Obligatiehouders, met dien ver-
stande dat een Obligatiehouder Obligaties niet kan overdragen indien een 
overdracht van Obligaties in strijd is met de wet of deze Obligatievoorwaar-
den. De overdracht van de Obligaties behoeft goedkeuring van de Uitgeven-
de Instelling. Obligaties kunnen enkel worden overgedragen door een daar-
toe bestemde onderhandse akte en schriftelijke goedkeuring daarvan door 
de Uitgevende Instelling. Een dergelijke mededeling dient de volgende gege-
vens te bevatten: 

a. het aantal over te dragen Obligaties; 

b. een kopie identiteitsbewijs van de nieuwe Obligatiehouder (de koper); 

c. de naam, adres, woonplaats en een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe 
Obligatiehouder; 

d. een bankrekeningnummer van de nieuwe Obligatiehouder. De overdracht 
heeft ten aanzien van de Uitgevende Instelling pas gevolg vanaf het moment 
dat de Uitgevende Instelling de overdracht schriftelijk heeft erkend. Van de 
mededeling en de erkenning wordt door de Uitgevende Instelling melding 
gemaakt in het Register van Obligatiehouders. 

De Uitgevende Instelling heeft de mogelijkheid om ter goedkeuring van de 
overdracht als voorwaarde te stellen dat een adequate verklaring omtrent 
de herkomst van het geïnvesteerde vermogen wordt overgelegd op basis van 
door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  
bepaalde eisen en verplichtingen. 



ARTIKEL 6 GEEN TOEZICHT DNB EN AFM  

6.1  De Uitgevende Instelling valt niet onder de reikwijdte van het toezicht op 
grond van de Wet op het financieel toezicht door De Nederlandsche Bank 
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

ARTIKEL 7 RECHT- EN FORUMKEUZE 

 7.1  Op deze Obligatieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventue-
le geschillen tussen Partijen welke voortvloeien uit deze Obligatieovereen-
komst en waar Partijen onderling niet tot een oplossing zijn gekomen, zullen 
aan de (bevoegde) rechter te Amsterdam worden voorgelegd.


