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INSCHRIJFFORMULIER - STICHTING BELEGGERSBELANGEN CENTURION 
 
Gegevens Deelnemer: 
 
Naam    : ___________________________________________________________ 

Voornamen   : ___________________________________________________________ 

Adres    : ___________________________________________________________ 

Postcode/Woonplaats  : ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer   : ___________________________________________________________ 

E-mail adres   : ___________________________________________________________ 

Stichting Beleggersbelangen Centurion (de ‘Stichting’) is een initiatief van en voor beleggers 
(‘beleggers’) in financiële producten van Centurion Vastgoed B.V. en aan haar gelieerde partijen 
(‘Centurion’). De Stichting heeft ten doel de belangen te behartigen van de beleggers en organiseert 
een collectieve actie ten behoeve van de beleggers. De Stichting beoogt om de rechten van de 
beleggers zoveel mogelijk te waarborgen.  
 
De Deelnemer wenst zich aan te sluiten als deelnemer van de Stichting zoals bedoeld in artikel 11 van 
de statuten van de Stichting (de ‘Statuten’). Op de deelname zijn de onderstaande voorwaarden van 
toepassing. 
 
VOORWAARDEN VAN DEELNAME 
 
1. Aanmelding bij de Stichting 
 
1.1. De Deelnemer meldt zich hierbij aan als deelnemer van de Stichting. De Deelnemer houdt op de 

datum van ondertekening van dit formulier een of meer financiële producten van Centurion. 
 
1.2. De Deelnemer is geen bijdrage verschuldigd voor deelname aan de Stichting. 
 
2. Werkwijze Stichting 
 
2.1. De Stichting beoogt om de rechten van de beleggers zoveel mogelijk te waarborgen. Daartoe wil 

zij onder meer de volgende handelingen verrichten:  
 

a. de aandelen verwerven van Centurion ten behoeve van de gezamenlijke beleggers, zodat aan 
de beleggers het economische belang van Centurion toekomt en de Stichting in het belang 
van de gezamenlijke beleggers de aandeelhoudersrechten kan uitoefenen; 

 
b. onderzoeken in hoeverre de rechten van de beleggers jegens Centurion gewaarborgd kunnen 

worden, mede gezien de huidige en toekomstige verplichtingen van Centurion; 
 
c. andere handelingen verrichten met het oog op de in dit formulier genoemde doelen. Deze 

handelingen kunnen mede omvatten het herstructureren van de rechten van de beleggers en 
het namens de beleggers sluiten van vaststellingsovereenkomsten met Centurion en met 
derden alsmede het eventueel vorderen van schadevergoeding. 
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3. Volmacht en verklaringen Deelnemer 
 
3.1. De Deelnemer verklaart het initiatief en de acties van de Stichting te ondersteunen en machtigt 

hierbij de Stichting en alle door de Stichting te machtigen (rechts)personen om in eigen naam of 
in naam van de Deelnemer, alle handelingen te verrichten die de Stichting redelijkerwijze nuttig 
acht voor de werkzaamheden van de Stichting zoals beschreven in 2.1. 

 
3.2. De Deelnemer zal geen (verhaals)acties instellen of voortzetten in verband met de door hem 

gehouden financiële producten van Centurion, behalve na goedkeuring door de Stichting. 
Hiermee wordt voorkomen dat een Deelnemer zowel privé als via de Stichting verhaal zoekt, 
wat tot tegenstrijdige acties zou kunnen leiden. Het staat een Deelnemer vrij om zijn 
deelnemerschap te beëindigen, zodat hij zelfstandig verhaalsacties kan instellen.  

 
3.3. De Deelnemer zal: 
 

a. de Statuten en deze voorwaarden in acht nemen; 
 

b. wijzigingen van zijn gegevens, zoals vermeld aan het begin van dit formulier, onverwijld 
schriftelijk aan de Stichting doorgeven; 
 

c. alle correspondentie met de Stichting uitsluitend adresseren aan het door de Stichting aan te 
geven adres. 

 
4. Overige Bepalingen 
 
4.1. De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de Deelnemer uit, tenzij in geval van 

opzet of grove schuld van de Stichting. 
 
4.2. De Stichting is bevoegd om onvolledige inschrijfformulieren niet in behandeling te nemen.  
 
4.3. De adres- en overige (persoons)gegevens met betrekking tot de Deelnemer zullen door of 

namens de Stichting worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Behoudens 
door de Deelnemer te leveren tegenbewijs is de administratie van de Stichting bindend. 

 
4.4. De Stichting zal de Deelnemer kunnen informeren via e-mail en publicaties op een website.  
 
4.5. Op deze inschrijving is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan 

uit de Stichting zullen in alle gevallen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.  
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ______________ op ___________________ 2014 
 
 
 
 
_________________________ 

handtekening 
 

Dit inschrijfformulier sturen aan: 
 
Stichting Beleggersbelangen Centurion 
Campanula 9 
3317 HB Dordrecht 


