
Bijlage 3  INSCHRIJFFORMULIER

voor deelname in de maatschap ten 

behoeve van de productie van GEK 

VAN ORANJE (hierna de Maatschap)

Om in te schrijven op twee of meer 

Participaties ad e 5.000 dient u dit 

formulier na invulling, parafering 

per pagina en ondertekening 

samen met een getekende goed 

leesbare kopie legitimatie (paspoort, 

ID-kaart of rijbewijs) per post te 

zenden aan: 

Gek van Oranje B.V. p/a 

EUROGROEI FILMS B.V., 

Antwoordnummer 60627, 

5000 WB TILBURG. Indien moge-

lijk verzoeken wij u dit formulier ook 

te scannen en mailen naar info@

eurogroeifilms.nl of te faxen naar 

013-5430948.

De inschrijvingsperiode is geopend 

op 27 januari 2017. Inschrijving 

blijft mogelijk tot 1 april 2016 17:00 

uur of zoveel eerder of later als 

de inschrijving wordt gesloten. In-

schrijvingen zullen in volgorde van 

binnenkomst worden behandeld.

Gek van Oranje B.V. gaat ervan uit 

dat u kennis hebt genomen van de 

volledige inhoud van het Prospec-

tus vastgesteld op 27 januari 2017 

inclusief Bijlagen, alvorens dit for-

mulier te ondertekenen. Wij raden 

u uitdrukkelijk aan uw individuele 

situatie met uw eigen (belasting)

adviseur door te nemen en advies 

in te winnen over de (juridische en 

fiscale) aspecten van participeren 

in de Maatschap.

1.  Door ondertekening van dit for-

mulier verklaart u zich akkoord 

met de voorwaarden van de 

Maatschap. Ondergetekende 

is zich bewust dat zijn/haar 

deelname in de Maatschap 

geëffectueerd wordt door een 

daartoe strekkend besluit van de 

vergadering van vennoten dat 

aan ondergetekende schriftelijk 

zal worden meegedeeld.

2.  Door ondertekening van dit 

formulier verklaart u zich 

akkoord met - en draagt u zorg 

voor inschrijving als maat in de 

Maatschap bij de Kamer van 

Koophandel

3.  Gek van Oranje B.V. behoudt 

zich het recht voor zonder op-

gaaf van redenen:

a.  inschrijvingen geheel of ge-

deeltelijk niet in aanmerking te 

nemen;

b.  de inschrijftermijn eerder te 

sluiten of te verlengen;

c.  de inschrijftermijn eerder te 

sluiten of te verlengen;

4.  Op de verstrekte persoonsge-

gevens is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens van toepas-

sing. Een deel van de verstrekte 

persoonsgegevens (uw volledige 

naam en woonplaats) zal wor-

den vermeld op een lijst van 

participanten in de Maatschap 

die wordt verstrekt aan alle parti-

cipanten in de Maatschap On-

dergetekende zal de hem/haar 

toegezonden lijst, inclusief de 

daarop vermelde afzonder lijke 

persoonsgegevens voor geen 

ander doel gebruiken dan in 

verband met de activiteiten van 

de Maatschap. Gek van Oranje 

B.V. zal de gegevens eveneens 

slechts gebruiken in verband 

met de uitvoering van de Maat-

schapsovereenkomst, in dat 

verband kunnen de gegevens 

worden verstrekt aan derden.

5.  Ondergetekende zal het ver-

schuldigde bedrag voor het 

aantal Participaties binnen tien 

werkdagen na bevestiging van 

gunning van de Participaties 

overmaken op bankrekening-

nummer 

  NL09SNSB0871585057 t.n.v. 

Stichting Trust EuroGroei. 

Ondergetekende schrijft zich onher-

roepelijk in en verbindt zich hierbij 

om, zodra hij bericht heeft ontvan-

gen van gunning van genoemde 

Participaties, het verschuldigde 

bedrag binnen tien werkdagen na 

bericht van gunning te voldoen op 

het in de bevestigingsbrief vermelde 

bankrekeningnummer.

Ondergetekende verleent onher-

roepelijk volmacht aan Gek van 

Oranje B.V. om voor en namens 

ondergetekende over te gaan tot het 

ondertekenen van een akte tot het 

aangaan van een stille maatschap 

en toetreding tot die maatschap één 

en ander conform Bijlage 1 van het 

Prospectus en voorts alle documen-

ten te tekenen en alle handelingen 

te verrichten die noodzakelijk of 

nuttig mochten blijken voor het 

aangaan van en toetreden van on-

dergetekende tot de Maatschap.
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Ondergetekende verleent onherroe-
pelijk volmacht aan Gek van Oranje 
B.V. om mede voor en namens 
ondergetekende de hierna te noemen 
(rechts)handelingen te verrichten:
1.  het aangaan van overeenkom-

sten als bedoeld in artikel 2 
lid 3 en artikel 3 lid 1 van de 
Maatschapsovereenkomst;

2.  het aangaan van overeenkom-
sten en verplichtingen betreffen-
de de ontwikkeling, financiering, 
productie en exploitatie van GEK 
VAN ORANJE;

3.  het verkopen en leveren van aan 

de Maatschap toekomende film-
rechten aan Gek van Oranje B.V. 
of een derde in het kader van de 
staking van de activiteiten van 
de Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich 
voorts gebonden aan reeds door en/ 
of ten behoeve van de Maatschap 
afgesloten overeenkomsten met be-
trekking tot de ontwikkeling, finan-
ciering, productie en exploitatie van 
GEK VAN ORANJE, waaraan hij voor 
zover nodig alsnog rechtstreeks 
gebonden zal worden.

INSCHRIJVING
Ondergetekende schrijft zich hierbij in 
op twee (2) of meer, nl.: ........ Partici-

paties à e 5.000 (zegge vijfduizend 
euro), derhalve tot een totaalbedrag 

van e  .......... .000 zegge  (voluit in 
letters) .................................................
.............................................................
in het vermogen van de Maatschap 
ten behoeve van de productie van GEK 
VAN ORANJE.

Natuurlijke persoon / Rechtspersoon

Naam en voorletters:  m/v 

Rechtspersoon (indien van toepassing): KvK nummer: 

Adres:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres:

Burgerservicenummer:

Geboortedatum: 

Houder van paspoort/rijbewijs nr.: 

(waarvan een ondertekende kopie is bijgevoegd die na inzage zal worden vernietigd)

Bankrekening nr.: 

Gek van Oranje B.V.  behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.

De bankrekening die de Participant gebruikt om het verschuldigde bedrag ter inschrijving te betalen, zal tevens 

worden gebruikt om de te verdelen exploitatie-opbrengsten op te storten.

Aldus ondertekend op te

Handtekening:


