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Overeenkomst tot deelname in 
obligatielening Blaashal HCS  
Naam + voorletters : ……………………………………………………………………………….  

Geboren d.d. : .....................................  te  ...................................................... 

Adres : .............................................................................................. 

Woonplaats : .............................................................      postcode: ................. 

Telefoonnummer : ............................................................ 

E-mail :  ……………………………………………………….  

IBAN : ............................................................................... 

Legitimatie : paspoort/rijbewijs, documentnummer: ................................................. 

(Aan het formulier hechten: een kopie van een geldig legitimatiebewijs) 

 

Verklaart hierbij: 

 Een overeenkomst te willen sluiten met Hockey Combinatie Schiedam (hierna: HCS) met 
het doel HCS in staat te stellen de aankoop van een zaalhockey blaashal te realiseren en 
verklaart hierdoor in te tekenen voor een of meerdere deelnamebewijzen. 
 

 Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het reglement obligatielening 
van HCS zoals bijgevoegd bij dit intekenformulier. 
 

 In te tekenen voor:  

zegge:  €........................... Clubliefde-obligatie(s) van € 1.000,-   

zegge: €…………………. Samen voor HCS-obligatie van € 1.000,- 

zegge: €…………………. HCS Rendementsobligatie van € 5.000,- 

Totaal: €……………………………………. 
 
Zegt bij deze toe om het verschuldigde bedrag binnen 15 dagen na toewijzing van de 
obligatie(s) over te maken op bankrekeningnummer NL77 RABO 0307 8131 34 t.n.v. HC 
Schiedam 
 
óf 
 
Machtigt hierbij HCS eenmalig om het bedrag van de obligatie(s) van 
(bankrekeningnummer)…………………….  t.n.v. ………………………………. 
(tenaamstelling bankrekening) af te schrijven middels incasso 
 
Na inlevering en acceptatie van de inschrijving door HCS zal automatisch een bedrag 
worden geïncasseerd van €…………………………… 
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Aldus ondertekend: 

 

Plaats:......................................... Datum: ........................................... 

 

Handtekening: ..................................................................................... 

 

 Het bestuur van HCS zal vertrouwelijk met bovenstaande gegevens omgaan en na 
ontvangst van het bedrag uw obligatie(s) vastleggen in het obligatieregister onder een 
uniek nummer en u hiervan op de hoogte stellen. 
 

 Inschrijfformulier verzenden aan: 

HOCKEY COMBINATIE SCHIEDAM 

OLYMPIAWEG 63 

3118 JD  SCHIEDAM 

U kunt de overeenkomst ook invullen via de site https://obligatieplan.nl/hcschiedam Via 
‘campagnes’ lees meer komt u bij het inschrijfformulier. 

Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1d [1]. 
Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus 
plichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten. 

 

 

[1] Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld degenen die effecten aanbieden aan het publiek in de Europese Economische 
Ruimte of toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt, voor zover het 
betreft: 

- effecten die worden uitgegeven door een vereniging of door een instelling zonder winstoogmerk, met het oog op het 
verwerven van de middelen die nodig zijn om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken; 

 


