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TERM SHEET – ACHTERGESTELDE GELDLENING 
 

Doel De Achtergestelde geldlening wordt verstrekt aan het Fonds voor Gemene Rekening 
Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Gendt (hierna: “Fonds”) ter financiering van de 
bouw en exploitatie van de ms Hanze Gendt. 
 

Structuur De Achtergestelde geldlening wordt verstrekt door de Stichting Financiering 
Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt (hierna: “Stichting”) aan het Fonds. De 
Stichting geeft op haar beurt vrij verhandelbare certificaten uit, die een pro rata deel 
van de Achtergestelde geldlening vertegenwoordigen.  
 

Zekerheden Tweede hypothecaire inschrijving op de ms Hanze Gendt.  
 

Achterstelling De terugbetaling van de Hoofdsom en de betaling van Rente en Aflossing van de 
Achtergestelde geldlening is geheel achtergesteld aan al hetgeen de bank te 
vorderen heeft of zal krijgen, maar preferent aan al hetgeen de participanten 
(verschaffers van het eigen vermogen) te vorderen hebben of zullen krijgen.  
 

Hoofdsom US $ 5.250.000,00 
 

Looptijd Circa 11 ¼ jaar (vanaf 30-12-2009 tot 30-03-2021), of zoveel eerder of later de laatste 
termijnbetaling plaatsvindt. 
 

Rente Maximaal 12,0% per jaar, bestaande uit: 
⇒ 6,0% vast; en tot maximaal 
⇒ 6,0% variabel, dan wel het lagere positieve saldo van de jaarlijkse commerciële 

resultatenrekening. 
 
Voor zover de Rente niet kan of mag worden betaald, zal deze worden bijgeschreven 
op de Hoofdsom. Voor nadere bepalingen hieromtrent verwijzen we naar de 
bijgesloten ‘Overeenkomst van Geldlening met Achterstelling’. 
 

Bereidstellingsprovisie Eenmalig het bedrag van US $ 265.417 over de Hoofdsom van de Achtergestelde 
geldlening. Voorbeeld: Bij een deelnamebedrag van US $ 100.000,- bedraagt dit US 
$ 5.065,- (4% per jaar gedurende 15 maanden) op basis van een overdracht van de 
certificaten op 30-03-2011. De Bereidstellingsprovisie wordt betaald op de laatste dag 
van het kwartaal na Oplevering. 
 

Aflossing Schuldenaar mag vanaf 30-6-2011 op de Hoofdsom per kalenderkwartaal in 40 
gelijke kwartaaltermijnen aflossen. Voorbeeld: Bij een participatiebedrag van US $ 
100.000,- bedraagt dit US $ 2.500 per kwartaal. 
 

Vervroegde aflossing Na 3 jaar is vervroegde aflossing toegestaan. De Schuldenaar heeft de mogelijkheid 
om, tegen betaling van een boete-rente over het vervroegd afgeloste bedrag, geheel 
of gedeeltijelijk vervroegd af te lossen. 
 

Eenmalige boete-rente over vervroegd 
afgeloste bedrag bij vervroegde aflossing 

Bij vervroegde aflossing in: 
Jaar 4;    5% 
Jaar 5;    4% 
Jaar 6;    3% 
Jaar 7;    2% 
Jaar 8 >; 0% 
 

Opeisbaarheid Niet tussentijds opeisbaar. 
 

Betalingstermijn Bij achterafbetaling verschuldigd op de laatste dag van ieder kalenderkwartaal, voor 
het eerst op de laatste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op het 
kalenderkwartaal waarin de geplande Oplevering (30-6-2011) plaatsvindt. 
 

Storting Op afroep. Uiterlijk te voldoen op 30-03-2011. 
 

Deelname Deelname mogelijk in certificaten in meervouden van US $ 5.000. Deelnamebedrag 
vertegenwoordigt een minimale tegenwaarde van EUR 50.000. 
 

Emissievergoeding 3,0%, te voldoen vóór overdracht certificaten. 
 

 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: AAN DEZE TERM-SHEET KUNNEN GEEN RECHTEN  WORDEN ONTLEEND. DE DOOR ALLE PARTIJEN GETEKENDE 
OVEREENKOMST IS BINDEND. HET PROSPECTUS ‘FONDS VOOR  GEMENE REKENING VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – MS HANZE 
GENDT’ MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN DEZE DOCUMENTAT IE. TEN AANZIEN VAN HET AANBOD VAN PAKETTEN CERTIFI CATEN 
DIE MINIMAAL EEN BEDRAG VERTEGENWOORDIGEN VAN IN TO TAAL EUR 50.000 IS ARTIKEL 5:3 VAN DE WET OP HET FI NANCIEEL 
TOEZICHT (WFT) VAN TOEPASSING. TEN AANZIEN VAN HET AANBOD VAN CERTIFICATEN GELDT DAT DE AANBIEDING NIE T 
VERGUNNINGSPLICHTIG IS INGEVOLGE DE WFT EN NIET ONDER TOEZICHT STAAT VAN DE AFM.   
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OVEREENKOMST VAN GELDLENING MET ACHTERSTELLING 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 
1. [Stichting Financiering VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – MS  HANZE GENDT] , statutair gevestigd te Groningen en 

kantoorhoudend te [�], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [�], hierna ook te noemen "Schuldeiser "; 
 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:  
 GENERAL PARTNER HANZEVAST SHIPPING 3 B.V. , statutair gevestigd te Groningen (de Beheerder ) en 

kantoorhoudend te 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
02088623, hierna ook te noemen "Schuldenaar " en/of "Hanzevast ". 

 
INLEIDING 
A. Participanten en Hanzevast oefenen in de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening, hierna ook te noemen 

het “Fonds ”, een onderneming uit, die tot doel heeft het voor rekening en risico van de Participanten en Hanzevast 
exploiteren van de contracten en – na verwachte oplevering de dato 30 juni 2011 dan wel zoveel eerder of zoveel 
later als de oplevering daadwerkelijk plaatsvindt, hierna ook te noemen de "Oplevering " – van het in aanbouw zijnde 
schip, genaamd de ms Hanze Gendt, hierna ook te noemen "ms Hanze Gendt ", teneinde de Participanten en 
Hanzevast in de baten en lasten te doen delen, een en ander overeenkomstig het prospectus inzake Vlootfonds 
Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt, hierna ook te noemen het "Prospectus ", alsmede de daarin opgenomen 
Fondsvoorwaarden; 

 
B. bij aanvang van het Fonds brengt Hanzevast als Beheerder van het Fonds in economische zin al haar rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de Bouwcontracten, als ook de onderhavige overeenkomst in het Fonds in; 
 
C. met ingang van het Conversie Moment als omschreven in het Prospectus zullen de Participanten hun participaties, te 

weten hun economische rechten en verplichtingen tot het Fonds, inbrengen in NV Vlootfonds Hanzevast 3 – ms 
Hanze Gendt, hierna ook te noemen de "NV", tegen door de NV uit te geven aandelen, welke aandelen onmiddellijk 
daarop volgend ten titel van administratie aan de Stichting Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze 
Gendt, hierna ook te noemen "Stichting Administratiekantoor " worden overgedragen. De Stichting 
Administratiekantoor geeft daarbij NV-certificaten uit aan de Participanten die één op één corresponderen met de 
onderliggende aandelen in de NV; 

 
[D. door en met inbreng van de participaties in de NV, eindigt het Fonds voor Gemene Rekening, tenzij de Beheerder 

heeft besloten om te participeren in het Fonds.]  
 
E. de [�] bank, hierna ook te noemen "Bank " is bereid aan Schuldenaar in verband met de bouw en– na Oplevering – 

de exploitatie van het schip ms Hanze Gendt, een financiering te verstrekken; 
 
F. voorts is Schuldeiser bereid aan Schuldenaar in verband met het verwerven en de exploitatie van het in aanbouw 

zijnde schip ms Hanze Gendt, een financiering te verstrekken; 
 
G. Schuldeiser en Schuldenaar verklaren de navolgende overeenkomst van geldlening met verplichting tot achterstelling 

te zijn aangegaan onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden; 
 
H.  termen en begrippen die zijn gedefinieerd in het Prospectus en de daarbij horende bijlagen, hebben in deze 

overeenkomst dezelfde betekenis; 
 
GELDLENING 
De Schuldeiser verplicht zich om op eerste verzoek van de Schuldenaar, welk verzoek uiterlijk één (1) dag voor de dag waarop 
de ms Hanze Gendt tewater wordt gelaten (hierna ook te noemen de "Tewaterlating "), gepland op 30 maart 2011, of zoveel 
eerder of later als de Tewaterlating daadwerkelijk plaatsvindt, gedaan zal worden, aan de Schuldenaar ter leen te verstrekken 
een bedrag groot vijf miljoen tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse dollar (US$ 5.250.000,00). 
 
Dit ter leen verstrekte bedrag of het van tijd tot tijd uitstaande restant, vermeerderd met eventueel bijgeschreven rente, wordt 
hierna genoemd de "Hoofdsom ". 
 
De Hoofdsom wordt door de Schuldeiser in één bedrag uitgeboekt door middel van creditering van bankrekeningnummer [�]ten 
name van Fonds voor Gemene Rekening Vlootfonds 3 – ms Hanze Gendt. 
De hiervoor bedoelde creditering van voormeld bankrekeningnummer strekt tezamen met deze overeenkomst tot volledig bewijs 
van verstrekking van deze geldlening. 
 
Met betrekking tot deze geldlening gelden de volgende bepalingen: 
 
1. Looptijd. 

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 30 december 2009 tot eenenveertig (41) kwartalen na de 
Oplevering en eindigt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 (Achterstelling) na verloop van die termijn. 

 
2. Rente en bereidstellingsprovisie. 

Vanaf de Tewaterlating is met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 (Achterstelling) over de Hoofdsom een vaste 
rente van zes procent (6%) en een variabele rente tot maximaal zes procent (6%)  (act/360) per jaar verschuldigd, 
aldus tezamen maximaal twaalf procent (12 %) een en ander met inachtneming van het hiernavolgende in dit artikel 2 
en zoals nader uitgewerkt in bijlage 1: 
a. over de Hoofdsom is een vaste rente (act/360) per jaar verschuldigd van zes procent (6%), hierna te 

noemen de “Vaste Rente ”, bij achterafbetaling verschuldigd op de laatste dag van ieder kalenderkwartaal, 
voor het eerst op de laatste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op het kalenderkwartaal waarin de 
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Oplevering plaatsvindt. Voor zover Schuldenaar deze rente - op grond van onvoldoende cashflow - niet kan 
of - op grond van de achterstellingsovereenkomst - niet mag betalen, zal deze Vaste Rente worden 
bijgeschreven op de Hoofdsom. 
Betaling van de Vaste Rente zal alsdan plaatsvinden op de laatste dag van het eerst daarop volgende 
kalenderkwartaal zodra de Schuldenaar wel kan en – op grond van de achterstellingsovereenkomst – wel 
mag betalen. Ter zake van deze betaling van Vaste Rente is artikel 3 niet van toepassing; 

b. over de Hoofdsom is voorts een variabele rente (act/360) per jaar verschuldigd tot maximaal zes procent 
(6%) dan wel het lagere positieve saldo van de jaarlijkse commerciële resultatenrekening (vastgesteld met 
inachtneming van door de Schuldenaar – naar goed koopmansgebruik - gehanteerde grondslagen van 
commerciële balanswaardering en resultaatbepaling, met inbegrip van de bijzondere baten en lasten en 
exclusief de onderhavige variabele rente), hierna de “Variabele Rente ”, bij achterafbetaling verschuldigd op 
de laatste dag van ieder kalenderkwartaal, voor het eerst op de laatste dag van het kalenderkwartaal dat 
volgt op het kalenderkwartaal waarin de Oplevering plaatsvindt.  

  Vorengemelde grondslagen omvatten in ieder geval:   
(i) afschrijvingen op het schip ms Hanze Gendt; 
(ii) de rente aan de Bank; 
(iii) de Vaste Rente; 
(iv) de hierna genoemde bereidstellingsprovisie; 
(v) voorzieningen, die de Schuldenaar – naar goed koopmansgebruik – prudent acht 

 
  Voor zover Schuldenaar deze rente op basis van de jaarlijkse commerciële resultatenrekening wel zou 

kunnen maar - op grond van de achterstellingsovereenkomst of vanwege onvoldoende cashflow - niet mag 
of kan betalen, zal deze rente worden bijgeschreven op de Hoofdsom. Betaling van de Variabele Rente zal 
alsdan plaatsvinden op de laatste dag van het eerst daarop volgende kalenderkwartaal zodra de 
Schuldenaar wel kan en - op grond van de achterstellingsovereenkomst - wel mag betalen. 

 
  Ter zake van deze betaling van Variabele Rente is artikel 3 niet van toepassing. 

 
Schuldenaar is met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 (Achterstelling) aan Schuldeiser een 
bereidstellingsprovisie van een vast bedrag ad tweehonderd vijfenzestig duizend vierhonderd en zeventien 
Amerikaanse dollar (US$ 265.417) bij achterafbetaling verschuldigd. De bereidstellingsprovisie zal voldaan worden op 
de laatste dag van het kwartaal volgende op de Oplevering. Voor zover de Schuldenaar deze bereidstellingsprovisie 
alsdan - op grond van onvoldoende cashflow - niet kan of – op grond van de achterstellingsovereenkomst – niet mag 
betalen, zal deze bereidstellingsprovisie worden bijgeschreven op de Hoofdsom. 
Betaling van de bereidstellingsprovisie zal alsdan plaatsvinden op de laatste dag van het eerst daarop volgende 
kalenderkwartaal zodra de Schuldenaar wel kan en - op grond van de achterstellingsovereenkomst –mag betalen. Ter 
zake van deze betaling van bereidstellingsprovisie is artikel 3 niet van toepassing.  

 
3. Aflossing. 

a.  Tot en met het einde van de looptijd van de geldlening als aangegeven in artikel 1 is Schuldenaar niet 
verplicht tussentijds op de Hoofdsom af te lossen.  

b. Met ingang van de laatste dag van het kwartaal waarin de zesde maand na Oplevering van MS Hanze 
Gendt valt heeft Schuldenaar het recht op de Hoofdsom per kalenderkwartaal in gelijke kwartaaltermijnen af 
te lossen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 (Achterstelling). De geplande eerste 
aflossing zal per 30 december 2012 geschieden (dan wel zoveel eerder of zoveel later dan de laatste dag 
van het kwartaal waarin de zesde maand na Oplevering valt) en zal éénhonderdéénendertigduizend 
tweehonderdvijftig Amerikaanse dollar (US$ 131.250,00) bedragen, een en ander zoals nader uitgewerkt in 
Bijlage 1. 

c. In afwijking van het bepaalde in lid b is met ingang van het kwartaal waarin de laatste dag van de 
zesendertigste (36e) maand na Oplevering valt gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing door 
Schuldenaar toegestaan, met inachtneming van het bepaalde in (i) artikel 6 (Achterstelling) en (ii) een 
boeterente, als volgt: 

 (-) bij een gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing na de laatste dag van het kwartaal waarin de 
zesendertigste (36e) maand na Oplevering valt maar voor de laatste dag van het kwartaal waarin de 
achtenveertigste (48e) maand na Oplevering valt bedraagt de boeterente 5% over het vervroegd afgeloste 
bedrag; 

 (-) bij een gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing na de laatste dag van het kwartaal waarin de 
achtenveertigste (48e) maand na Oplevering valt maar voor de laatste dag van het kwartaal waarin de 
zestigste (60e) maand na Oplevering valt bedraagt de boeterente 4% over het vervroegd afgeloste bedrag; 

 (-) bij een gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing na de laatste dag van het kwartaal waarin de 
zestigste (60e) maand na Oplevering valt maar voor de laatste dag van het kwartaal waarin de 
tweeënzeventigste (72e) maand na Oplevering valt bedraagt de boeterente 3% over het vervroegd afgeloste 
bedrag; 

 (-) bij een gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing na de laatste dag van het kwartaal waarin de 
tweeënzeventigste (72e) maand na Oplevering valt maar voor de laatste dag van het kwartaal waarin de 
vierentachtigste (84e) maand na Oplevering valt bedraagt de boeterente 2% over het vervroegd afgeloste 
bedrag, 

 
 zonder dat dientengevolge boete of schadevergoeding verschuldigd is, met dien verstande dat de 
vervroegde aflossing ten minste éénhonderdéénendertigduizend tweehonderdvijftig  Amerikaanse dollar 
(US$ 131.250,00) dan wel een veelvoud hiervan zal dienen te bedragen. Voor de goede orde: na de laatste 
dag van het kwartaal waarin de vierentachtigste (84e) maand na Oplevering valt kan zonder boeterente 
afgelost worden. 

 
4. Opeisbaarheid. 

De Hoofdsom is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 (Achterstelling), slechts direct opeisbaar en dient met 
de lopende rente te worden terugbetaald: 
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a. bij niet nakoming door de Schuldenaar van enige verplichting uit deze overeenkomst van geldlening indien 
niet binnen acht dagen na ingebrekestelling de betrokken verplichting alsnog is nagekomen. Ter 
verduidelijking: indien en voor zover de niet nakoming het gevolg is van de nakoming door de Schuldenaar 
van een verplichting uit hoofde van de achterstellingsovereenkomst, is de Hoofdsom niet opeisbaar; 

b. bij executoriaal beslag op een goed van de Schuldenaar, bij faillissement of surséance van de Schuldenaar of 
een aanvraag daartoe, en in alle andere gevallen waarin hij het vrije beheer over een of meer van zijn 
goederen verliest; 

c. bij liquidatie van de Schuldenaar;  
d. indien de Schuldenaar aan de Belastingdienst of de bedrijfsvereniging (uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekering) een verklaring heeft afgegeven ter zake van betalingsonmacht; 
e. indien en zodra de in de Inleiding sub E gemelde lening opeisbaar is geworden. 

 
5. Betalingen. 

Alle betalingen moeten worden voldaan in Amerikaanse dollar, middels creditering van een door de Schuldeiser op te 
geven bank- of girorekening.  
Schuldenaar is niet bevoegd een betaling in andere valuta´s dan dollars te voldoen. 

 
6. Achterstelling. 

De geldlening en daarmee de verplichting tot terugbetaling van de Hoofdsom en de betaling van rente en aflossingen 
is geheel achtergesteld aan al hetgeen de Bank van de Schuldenaar te vorderen heeft of zal krijgen, uit welke hoofde 
ook, hierna ook te noemen de "Achterstelling ".  
De Achterstelling zal in een aparte achterstellingsovereenkomst (subordination agreement) nader worden uitgewerkt. 

 
7. Schuldverrekening. 
 De Schuldenaar kan zich niet beroepen op verrekening. 
 
8. Non-recourse. 

Schuldeiser stemt in en zal zich in geval van opeisbaarheid van de Hoofdsom, met de lopende rente, slechts verhalen 
op de uitkering (-en) uit hoofde van de door verstrekte refund guarantee casu quo de opbrengst van ms Hanze Gendt, 
een en ander met inachtneming van de Achterstelling. 

 
9. Zekerheidsrecht. 

Zo spoedig mogelijk na Oplevering zal Schuldenaar een zekerheidsrecht vestigen tweede in rang op ms Hanze Gendt 
tot zekerheid van voldoening van de nakoming van de verplichtingen uit de onderhavige geldlening. 

 
10. Contractsoverneming. 

a. Schuldenaar is bevoegd haar rechtsverhouding tot Schuldeiser aan (een) door haar aan te wijzen derde(n), 
alleen voor zover deze alsdan dezelfde positie rechtens inneemt ten aanzien van de ms Hanze Gendt als 
Schuldenaar, over te dragen als bedoeld in artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek. Schuldeiser verklaart 
reeds hierbij zijn medewerking aan bedoelde contractsoverneming te verlenen. 

b. De aansprakelijkheid van Schuldenaar voor de naleving van de uit deze geldlening voortvloeiende 
verplichtingen vervalt zodra de contractsoverneming is geëffectueerd. 

  
OVERIGE BEPALINGEN 
1. Kosten. 

De kosten van deze akte en alle andere kosten waartoe deze geldlening nu of te eniger tijd aanleiding mocht geven, 
met name ook incassokosten, zijn voor rekening van de Schuldenaar. 

2. Verzuim. 
De Schuldenaar is in verzuim door het enkele feit der overtreding of het enkele verloop van een termijn. 

3. Forumkeuze. 
Tenzij ten aanzien van geschillen in deze overeenkomst een andere geschillenregeling overeengekomen is, zullen 
alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van 
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de rechtbank te Groningen. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 van dit artikel heeft, indien over enig kalenderkwartaal de Variabele Rente niet 
geheel of slechts gedeeltelijk is uitgekeerd omdat het saldo van de jaarlijkse commerciële resultatenrekening zulks 
niet toelaat, Schuldeiser het recht de berekening van de in artikel 2.b. bedoelde resultante van de jaarlijkse 
commerciële resultatenrekening te laten beoordelen door een Derde Accountant overeenkomstig de als bijlage 2 bij 
deze overeenkomst aangehechte geschillenregeling.  
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BIJLAGE 1 GEPROGNOSTICEERD RENTE- EN AFLOSSINGSSCHE MA 

 

Datum Inbetaling Rentedagen Rente (%) Rente ($) Aflossing ($) Betaling ($)

Restschuld voor 

aflossing ($)

Restschuld na 

aflossing ($)

mrt-2011 $5.250.000 12% $0 $0

jun-2011 12% $5.250.000 $5.250.000

sep-2011 184 12% $322.000 $0 $587.417 * $5.250.000 $5.250.000

dec-2011 91 12% $159.250 $131.250 $290.500 $5.250.000 $5.118.750

mrt-2012 91 12% $155.269 $131.250 $286.519 $5.118.750 $4.987.500

jun-2012 92 12% $152.950 $131.250 $284.200 $4.987.500 $4.856.250

sep-2012 92 12% $148.925 $131.250 $280.175 $4.856.250 $4.725.000

dec-2012 91 12% $143.325 $131.250 $274.575 $4.725.000 $4.593.750

mrt-2013 90 12% $137.813 $131.250 $269.063 $4.593.750 $4.462.500

jun-2013 92 12% $136.850 $131.250 $268.100 $4.462.500 $4.331.250

sep-2013 92 12% $132.825 $131.250 $264.075 $4.331.250 $4.200.000

dec-2013 91 12% $127.400 $131.250 $258.650 $4.200.000 $4.068.750

mrt-2014 90 12% $122.063 $131.250 $253.313 $4.068.750 $3.937.500

jun-2014 92 12% $120.750 $131.250 $252.000 $3.937.500 $3.806.250

sep-2014 92 12% $116.725 $131.250 $247.975 $3.806.250 $3.675.000

dec-2014 91 12% $111.475 $131.250 $242.725 $3.675.000 $3.543.750

mrt-2015 90 12% $106.313 $131.250 $237.563 $3.543.750 $3.412.500

jun-2015 92 12% $104.650 $131.250 $235.900 $3.412.500 $3.281.250

sep-2015 92 12% $100.625 $131.250 $231.875 $3.281.250 $3.150.000

dec-2015 91 12% $95.550 $131.250 $226.800 $3.150.000 $3.018.750

mrt-2016 91 12% $91.569 $131.250 $222.819 $3.018.750 $2.887.500

jun-2016 92 12% $88.550 $131.250 $219.800 $2.887.500 $2.756.250

sep-2016 92 12% $84.525 $131.250 $215.775 $2.756.250 $2.625.000

dec-2016 91 12% $79.625 $131.250 $210.875 $2.625.000 $2.493.750

mrt-2017 90 12% $74.813 $131.250 $206.063 $2.493.750 $2.362.500

jun-2017 92 12% $72.450 $131.250 $203.700 $2.362.500 $2.231.250

sep-2017 92 12% $68.425 $131.250 $199.675 $2.231.250 $2.100.000

dec-2017 91 12% $63.700 $131.250 $194.950 $2.100.000 $1.968.750

mrt-2018 90 12% $59.063 $131.250 $190.313 $1.968.750 $1.837.500

jun-2018 92 12% $56.350 $131.250 $187.600 $1.837.500 $1.706.250

sep-2018 92 12% $52.325 $131.250 $183.575 $1.706.250 $1.575.000

dec-2018 91 12% $47.775 $131.250 $179.025 $1.575.000 $1.443.750

mrt-2019 90 12% $43.313 $131.250 $174.563 $1.443.750 $1.312.500

jun-2019 92 12% $40.250 $131.250 $171.500 $1.312.500 $1.181.250

sep-2019 92 12% $36.225 $131.250 $167.475 $1.181.250 $1.050.000

dec-2019 91 12% $31.850 $131.250 $163.100 $1.050.000 $918.750

mrt-2020 91 12% $27.869 $131.250 $159.119 $918.750 $787.500

jun-2020 92 12% $24.150 $131.250 $155.400 $787.500 $656.250

sep-2020 92 12% $20.125 $131.250 $151.375 $656.250 $525.000

dec-2020 91 12% $15.925 $131.250 $147.175 $525.000 $393.750

mrt-2021 90 12% $11.813 $131.250 $143.063 $393.750 $262.500

jun-2021 92 12% $8.050 $131.250 $139.300 $262.500 $131.250

sep-2021 92 12% $4.025 $131.250 $135.275 $131.250 $0

* De bereidstellingsprovisie á USD 265.417 is hierin inbegrepen
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BIJLAGE 2 GESCHILLENREGELING  
 
 
1. Derde Accountant 
De Derde Accountant zal in gezamenlijk overleg door de Schuldeiser en de Schuldenaar worden aangewezen en dient te 
voldoen aan de volgende vereisten: 
(a) hij moet een Nederlandse registeraccountant zijn; 
(b) hij moet behoren tot een gerenommeerde accountantsorganisatie; en 
(c) noch hij noch de organisatie waartoe hij behoort mag banden hebben of hebben gehad met de Schuldeiser of de 

Schuldenaar.  
Indien de Schuldeiser en de Schuldenaar niet binnen twee weken nadat één van hen heeft aangegeven dat de Derde 
Accountant moet worden aangewezen, overeenstemming hebben bereikt, zal de Derde Accountant op verzoek van de 
Schuldeiser of de Schuldenaar door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Register Accountants (NIVRA) 
worden aangewezen, die partijen zullen verzoeken bij zijn keuze zo veel mogelijk rekening te houden met de vereisten onder de 
subleden (a) tot en met (c). 
 
2. Bindend Advies 
De Derde Accountant zal als bindend adviseur optreden en niet als arbiter.  
 
3. Beslissing Derde Accountant 
De Derde Accountant zal binnen [vier] weken nadat het geschil aan hem is voorgelegd schriftelijk op het geschil beslissen.  
 
4. Procedure 
De Derde Accountant zal de Schuldeiser en de Schuldenaar: 
(a) op voet van gelijkheid behandelen; 
(b) de gelegenheid geven hun stellingen voor te dragen en daarop een mondelinge toelichting te geven; 
(c) de inlichtingen verstrekken die zij verlangen; en 
(d) uiterlijk een week voordat hij zijn advies zal geven, het concept voor zijn advies geven, en hun de gelegenheid geven 

daarover in een door de Derde Accountant te bepalen vorm hun opmerkingen te maken. 
Voor het overige wordt de bindend advies procedure gevoerd op de wijze die de Derde Accountant bepaalt. 
 
5. Medewerking aan Derde Accountant 
De Schuldeiser en de Schuldenaar zullen de Derde Accountant alle medewerking verlenen die de Derde Accountant 
redelijkerwijs verlangt, met inbegrip van het verstrekken van inlichtingen en het verstrekken van inzage in alle onderliggende 
stukken die, naar het oordeel van de Derde Accountant, nodig of noodzakelijk zijn om het geschil te beoordelen. 
 
6. Kosten 
De Derde Accountant bepaalt in zijn bindend advies in welke mate zijn kosten voor rekening van de Schuldeiser en de 
Schuldenaar komen. 
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STATUTEN "STICHTING FINANCIERING VLOOTFONDS HANZEVA ST 3- MS HANZE GENDT 
 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 
1. Tenzij anders blijkt en naast de elders in deze statuten opgenomen definiëring, wordt in deze statuten verstaan onder: 

- "bestuur ": het bestuur van de stichting; 
- "certificaat ": de belichaming van alle rechten en alle verplichtingen die zijn afgeleid of afgeleid kunnen worden van 

de vordering, welke rechten en verplichtingen een certificaathouder jegens de stichting kan uitoefenen krachtens de 
certificeringsvoorwaarden en krachtens de statuten van de stichting; 

- "certificaathouder ": een houder van één of meer certificaten; 
- "certificeringsvoorwaarden ": de voorwaarden van de stichting voor het in administratie nemen en houden van de 

vordering, tegen uitgifte van certificaten, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, zoals die van tijd tot 
tijd zullen luiden; 

 - "beheerder" : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:  
 GENERAL PARTNER HANZEVAST SHIPPING 3 B.V., gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te 9722 AM 

Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02088623; 
- "fonds ": het besloten fonds voor gemene rekening: Vlootfonds HANZEVAST 3 - MS HANZE GENDT, welk fonds tot 

doel heeft het voor rekening en risico van de participanten van het fonds exploiteren van de contracten en van het 
schip – nadat het schip is opgeleverd - teneinde de participanten van het fonds in de baten en lasten te doen delen; 

- "geldlening ": de achtergestelde geldlening in hoofdsom groot vijfmiljoen tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse 
dollar (US$ 5.250.000,00), welke geldlening is verstrekt door de stichting aan de beheerder van het fonds; 

- "oprichter ": de beheerder; 
- "schip ": ms Hanze Gendt; 
- "schriftelijk ": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt 

overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; 
- "stichting ": de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten; 
- "vordering ": alle rechten die voor de stichting voortvloeien of zullen voortvloeien uit de geldlening. 

2. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
4. Kopjes en nummering van de artikelen in deze statuten zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te 

vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden. 
 
Naam en zetel 
Artikel 2 
1. De stichting is genaamd: Stichting Financiering Vlootfonds HANZEVAST 3 - MS HANZE GENDT. 
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Groningen. 
 
Doel en vermogen 
Artikel 3 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. het ter leen verstrekken van de geldlening, al dan niet gesecureerd door het recht van hypotheek en/of soortgelijke 
zekerheden; 

b. het uitgeven van certificaten; 
c. het uitoefenen van de aan de vordering verbonden rechten, het innen van de op de vordering verschijnende rente en 

andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, alsmede het verrichten van al 
hetgeen daarmede verband houdt, inclusief het aanvaarden, houden en zonodig uitwinnen van alle mogelijke 
zekerheden, die gesteld zijn ten behoeve van de certificaathouders, één en ander met inachtneming van de 
certificeringsvoorwaarden. 

2. De stichting zal de op de vordering verbonden rechten op zodanige wijze uitoefenen, dat de belangen van alle daarbij 
betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. 

3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden van de vordering en/of overdracht van de geldlening.  
4. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door hetgeen door het fonds zal worden vergoed aan 

administratiekosten en alle andere inkomsten. 
 
Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren 
Artikel 4 
1. Het bestuur bestaat uit één of meer bestuursleden, te benoemen door de oprichter,  
 die tevens de omvang van het bestuur bepaalt. 
 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en 

penningmeester kunnen tegelijkertijd voor één persoon worden vervuld. 
2. Indien de oprichter niet in staat is een bestuurslid van de stichting te benoemen, zal de vergadering van certificaathouders 

zelf overgaan tot benoeming van de bestuursleden van de stichting. 
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
4. Een bestuurslid defungeert: 

a. door zijn overlijden; 
b. door zijn vrijwillig aftreden; 
c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; 
d. door zijn onder curatele stelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of 

geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; 
e. door zijn ontslag verleend door de oprichter; 
f. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. 

5. Indien het bestuur niet voltallig is, vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) niettemin een wettig bestuur, met dien verstande dat 
zo spoedig mogelijk in de vacature(s) moet worden voorzien tot het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum. 

 
Bestuur: taak en bevoegdheden 
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Artikel 5 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Aan het bestuur zal geen bezoldiging worden toegekend voor de aan zijn taak verbonden werkzaamheden. 
 
Bestuur: vertegenwoordiging 
Artikel 6 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, alsmede aan twee (2) gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden om de stichting binnen de grenzen van 

die volmacht te vertegenwoordigen. 
 
Bestuur: besluitvorming 
Artikel 7 
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks wenselijk oordeelt. 
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen op 

een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de 
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan 
zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. 

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. 
4. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die daartoe door de vergadering zijn 

uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurslid ter 
vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering 
vertegenwoordigen. 

5. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem. 
6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden. 
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

7. Het bestuursbesluit omtrent: 
 a. het uitoefenen van de aan de vordering verbonden zekerheden, die gesteld zijn ten behoeve van de 

certificaathouders; 
 b. het recht tot aanwijzing van een deskundige als bedoeld in lid 4 van de overige bepalingen van de overeenkomst van 

de geldlening en het instrueren van deze, 
(i) zal naar eigen inzicht worden genomen, met dien verstande dat een dergelijk besluit slechts met volstrekte meerderheid van 

de geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen in een vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat binnen het bestuur een vacature bestaat, (ii) dan wel zal door de Stichting 
op schriftelijk verzoek van de vergadering van certificaathouders, bij besluit dat wordt genomen met een meerderheid van 
ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste drie/vijfde (3/5e) van de 
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is, worden genomen en in overeenstemming met vorengemeld verzoek. 
Is het quorum als hiervoor bedoeld niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, 
te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan 
aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders het hiervoor bedoelde besluit kan worden genomen met een 
meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen.8. Alle stemmingen geschieden 
mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt 
door middel van ongetekende stembriefjes. 

9. De bestuursvergaderingen worden geleid door een uit het bestuur aan te wijzen bestuurslid. 
10. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering 

aangewezen persoon notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de eerstvolgende bestuursvergadering worden 
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. 

11. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid 
worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van 
besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich 
schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. 

12. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het 
vorige lid bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd. 

 
Boekjaar en jaarrekening 
Artikel 8 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de 

stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de 
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de 
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en 
lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. 

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 van dit artikel vermelde stukken over te gaan, deze doen 
onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan 
het bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in lid 
3 van dit artikel vermelde stukken. 

5. Het bestuur stelt een afschrift van de in de leden 3 en 4 van dit artikel vermelde stukken om niet ter beschikking van de 
certificaathouders. 

6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 
zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. 

7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en 
lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met 
juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 
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binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 
 
Vergadering van certificaathouders 
Artikel 9 
1. Vergaderingen van certificaathouders worden één maal na afloop van het boekjaar gehouden alsmede indien ingevolge 

deze statuten of de certificeringsvoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden 
genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Tevens is het bestuur, op schriftelijk en gemotiveerd 
verzoek van een zodanig aantal certificaathouders als één/tiende (1/10e) gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag 
van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigt, verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Indien 
aan zodanig verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping 
bevoegd. 

2. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen 
onderwerpen, op een termijn van ten minste veertien (14) dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of 
onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een 
termijn korter dan veertien (14) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen der certificaathouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet en de vergadering 
met voorkennis van het bestuur wordt gehouden. 

3. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in Amsterdam of Groningen, dan wel ter plaatse te bepalen door 
degene die de vergadering van certificaathouders bijeenroept. 

4. Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders, de voorzitter van de vergadering, de bestuursleden alsmede zij, 
die daartoe door de voorzitter tot de vergadering worden toegelaten. Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk 
door hem daartoe gevolmachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen.  

5. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. 
6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de certificeringsvoorwaarden niet anders is bepaald worden genomen 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien 
bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede (2e) vrije stemming 
plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat 
hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de 
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd 
tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen werd uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2) 
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van hen is gekozen. Bij staken van stemmen omtrent andere 
onderwerpen dan de verkiezing van personen beslist het lot. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige certificaathouder schriftelijke stemming 
verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes. 

8. De vergaderingen worden geleid door een door het bestuur al dan niet uit zijn midden aan te wijzen persoon. Wordt op 
deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen 
persoon notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke 
daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. 

10. De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt 
met voorkennis van het bestuur, alle certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij 
allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. 

 Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is 
uitgebracht. 

11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het 
vorige lid bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd. 

 
Certificeringsvoorwaarden 
Artikel 10 
1. De stichting stelt certificeringsvoorwaarden vast, ingevolge een besluit van het bestuur. De certificeringsvoorwaarden 

worden vastgesteld bij notariële akte. 
2. Wijzigingen van de certificeringsvoorwaarden kunnen uitsluitend worden aangebracht op voorstel van het bestuur van het 

administratiekantoor, bij besluit van de vergadering van certificaathouders dat wordt genomen met een meerderheid van 
ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste drie/vijfde (3/5e) van de 
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. In de certificeringsvoorwaarden kunnen nadere voorschriften 
betreffende wijziging daarvan worden opgenomen. 

3. Is het quorum als bedoeld in lid 2 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, 
te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan 
aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 2 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen 
met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen. 

 
Statutenwijziging 
Artikel 11 
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten. 
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle 

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal 
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te 
worden gevoegd. 

3. Wijzigingen van de statuten kunnen uitsluitend worden aangebracht op voorstel van het bestuur, bij besluit van de 
vergadering van certificaathouders dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste drie/vijfde (3/5e) van de certificaathouders aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de vergadering waarin goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging zal 
worden voorgesteld, dient een afschrift van het besluit tot statutenwijziging bevattende de woordelijke tekst van de 
wijziging, te worden gevoegd. 

4. Is het quorum als bedoeld in lid 3 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, 
te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan 
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aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 3 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen 
met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen. 

5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die 
akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 12 
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in de artikel 11 leden 2 tot en met 4 van 

overeenkomstige toepassing. 
 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. 
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
4. De door de stichting gehouden vordering zal na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven 

certificaten aan de certificaathouders gezamenlijk worden overgedragen. 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet 

voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 
6. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
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AKTE UITGIFTE VAN CERTIFICATEN EN VASTSTELLING CERT IFICERINGSVOORWAARDEN 
 
VORDERING OP VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – ms Hanze Gend t 
 
 
Heden, �tweeduizend negen, verscheen voor mij, �, notaris te Groningen: 
�, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de stichting: 
 Stichting Financiering Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt, , statutair gevestigd in de gemeente Groningen en 

kantoorhoudend te 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer �; 
2. de naamloze vennootschap: 

Hanzevast capital N.V. , gevestigd te Hilversum en kantoorhoudend te 1213 TL Hilversum, Utrechtsweg 47, ingeschreven 
in het handelsregister onder nummer 32067248, hierna ook te noemen "certificaathouder ". 

- 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
1. Tenzij anders blijkt en naast de elders in de akte opgenomen definiëring, wordt in de akte verstaan onder: 

- "akte ": de onderhavige akte; 
- "bestuur ": het bestuur van de stichting; 
- "bijlage ": de bijlage(n) waarnaar in de akte wordt verwezen en welke integraal deel uitmaken van de akte; 
- "certificaat ": de belichaming van alle rechten en alle verplichtingen die zijn afgeleid of die afgeleid kunnen worden 

van de vordering, welke rechten en verplichtingen een certificaathouder jegens de stichting kan uitoefenen krachtens 
de certificerings-voorwaarden en krachtens de statuten van de stichting; 

- "certificaathouder ": een houder van één of meer certificaten; 
- "certificeringsvoorwaarden ": de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de certificering van de vordering, 

met inachtneming van alle wijzigingen die daarin te eniger tijd mochten worden aangebracht; 
- "fonds ": het besloten fonds voor gemene rekening Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt, welk fonds tot doel 

heeft het voor rekening en risico van de participanten van het fonds exploiteren van de contracten en van het schip, 
teneinde de participanten in de baten en lasten te doen delen; 

- "fondsvoorwaarden ": de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het fonds, met inachtneming van alle 
wijzigingen die daarin te eniger tijd mochten worden aangebracht; 

- "geldlening ": de achtergestelde geldlening in hoofdsom groot vijfmiljoen tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse 
dollar (US$ 5.250.000,00), welke geldlening is verstrekt door de stichting aan de beheerder van het fonds; 

- "participant ": een houder van een participatie in het fonds; 
- "participatie ": een recht van deelneming in het vermogen van het fonds; 
- "schip ": de ms Hanze Gendt; 
- "schriftelijk ": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt 

overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; 
- "schuldenaar ": de beheerder van het fonds; 
- "stichting ": de stichting: Stichting Financiering Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt, statutair gevestigd in de 

gemeente Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer �; 
- "vennootschap ": de nog op te richten naamloze vennootschap: Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Gendt N.V., 

statutair te vestigen te Groningen; 
- "vordering ": alle rechten die voor de stichting voortvloeien of zullen voortvloeien uit de geldlening. 

2. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de akte, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
4. Kopjes en nummering van de artikelen in de akte zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; 

zij zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden. 
 
OVERWEGINGEN 
A. De participanten en de beheerder oefenen in de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening een onderneming uit, 

die tot doel heeft het voor rekening en risico van de participanten en beheerder exploiteren van de contracten en – na 
oplevering – van het in aanbouw zijnde schip, teneinde de participanten en beheerder in de baten en lasten te doen delen, 
een en ander overeenkomstig de fondsvoorwaarden. 

B. De statutair te � gevestigde �, hierna ook te noemen "Bank " is bereid aan de schuldenaar een financiering te 
verstrekken in verband met de exploitatie van de contracten en – na oplevering – van het in aanbouw zijnde schip. 

C. Voorts is de stichting bereid aan de schuldenaar een financiering te verstrekken in verband met de bouw en – na 
oplevering – de exploitatie van het schip, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst van 
geldlening met achterstelling gedateerd heden, welke overeenkomst als bijlage 1  aan de akte wordt gehecht, welke 
achterstelling zal worden vastgelegd in een overeenkomst van achterstelling op heden te ondertekenen, welke in concept 
als bijlage 2  aan de akte wordt gehecht. 

D. In verband met de bereidheid van de stichting om, over het tijdvak vanaf dertig december tweeduizendnegen tot uiterlijk 
één (1) dag voor de dag waarop de ms Hanze Gendt te water wordt gelaten (hierna ook te noemen de "Te Water Lating "), 
gepland op 30 maart 2011, of zoveel eerder of later als de Te Water Lating daadwerkelijk plaatsvindt, aan de schuldenaar 
voormelde financiering te verstrekken, is een bereidstellingsprovisie verschuldigd door schuldenaar van tweehonderd 
vijfenzestig duizend vierhonderd en zeventien Amerikaanse dollar (US$ 265.417) bij achterafbetaling verschuldigd.  

E. Tegenover de vordering uit hoofde van de sub C. gemelde achtergestelde lening zal de stichting aan de certificaathouder 
éénduizend vijftig (1.050) certificaten, elk nominaal groot vijf duizend Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00), hierna ook te 
noemen de "certificaten ", uitgeven onder de verplichting om voor elk uit te geven certificaat een bedrag in contanten groot 
vijf duizend Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00) te voldoen op eerste verzoek van de stichting uiterlijk één (1) dag voor 
datum Te Water Lating. 

E. De certificeringsvoorwaarden zullen bij de akte worden vastgesteld. 
 
UITGIFTE CERTIFICATEN 
Ter uitvoering van het vorenstaande geeft de stichting hierbij aan de certificaathouder uit, die hierbij van de stichting aanvaardt: 
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 de certificaten; 
onder de verplichting voor de certificaathouder om voor elk uit te geven certificaat een bedrag in contanten groot vijf duizend 
Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00) te voldoen op eerste verzoek van de stichting uiterlijk één (1) dag voor datum Te Water 
Lating. 
 
STORTING  
De verplichting om voor elk uit te geven certificaat een bedrag in contanten groot vijf duizend Amerikaanse dollar 
(US$ 5.000,00) te voldoen is direct opeisbaar en dient terstond te worden voldaan, zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst nodig of vereist zal zijn: 
(i) op eerste verzoek van de stichting en uiterlijk één dag voor datum Te Water Lating; 
(ii) bij executoriaal beslag op een goed van de certificaathouder, bij faillissement of surséance van de certificaathouder of een 

aanvraag daartoe, en in alle andere gevallen waarin hij het vrije beheer over een of meer van zijn goederen verliest; 
(iii) bij liquidatie van de certificaathouder; of  
(iv) indien de certificaathouder aan de Belastingdienst of de bedrijfsvereniging (uitvoeringsinstituut werknemersverzekering) 

een verklaring heeft afgegeven ter zake van betalingsonmacht. 
 
BEPALINGEN 
De uitgifte van de certificaten geschiedt onder de volgende bepalingen: 
1. Noch de certificaathouder noch de stichting kan ontbinding van de in deze akte genoemde uitgifte van de certificaten 

vorderen. Zowel de stichting als elke certificaathouder doet afstand van het recht om ontbinding te vorderen van de in de 
akte vervatte overeenkomst en rechtshandelingen. 

2. De certificaathouder is volkomen bekend met de omvang en de samenstelling van het vermogen van de stichting en 
verlangt daarvan geen nadere omschrijving. 

3. De certificaathouder verklaart voorts volkomen bekend te zijn met de voorwaarden en bedingen waaronder de geldlening 
tussen de stichting en (de beheerder van) het fonds is aangegaan, in het bijzonder met de voorwaarden en bedingen van 
de overeenkomst van achterstelling waarbij de vordering uit hoofde van deze geldlening is achtergesteld ten opzichte van 
de Bank. 

4. De stichting zal de uitgifte van de certificaten aantekenen in het certificaathoudersregister. 
5. De akte en de uitgifte van de certificaten zullen geredigeerd worden door Nederlands recht. 
6. De certificering van de vordering geschiedt onder toepassing van de certificeringsvoorwaarden. 
7. Partijen en hun rechtsopvolgers zijn onderworpen en gebonden aan het bepaalde in de certificeringsvoorwaarden, zoals 

die thans luiden of in de toekomst zullen luiden, en zij zullen aan de naleving daarvan hun medewerking verlenen. 
8. Voor zover daaraan in de akte geen uitvoering is gegeven blijft tussen partijen van kracht hetgeen te dezer zake en 

overigens schriftelijk is overeengekomen. 
 
CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
De stichting en de certificaathouder stellen hierbij de volgende certificeringsvoorwaarden vast: 
Certificaten 
Artikel 1 
1. De stichting kan tegenover de vordering die zij heeft certificaten uitgeven, tot een maximum van éénduizend vijftig (1.050) 

certificaten, elk certificaat nominaal groot vijf duizend Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00). 
 De stichting is bevoegd bij besluit het nominale bedrag van de certificaten om te zetten van Amerikaanse dollars in Euro's. 

De stichting doet daarvan schriftelijk mededeling aan de certificaathouders. 
2. Alle certificaten luiden op naam. 
3. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven. 
Register van certificaathouders 
Artikel 2 
1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van certificaten zijn opgenomen. 
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. De certificaathouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adres bij de 

stichting bekend is. 
3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn 

recht op certificaten. 
4. Het bestuur legt het register ten kantore van de stichting ter inzage voor certificaathouders, alsmede voor de 

vennootschap. 
Uitgifte en levering van certificaten 
Artikel 3 
1. Voor de uitgifte en levering van een certificaat is vereist: 

a. een daartoe bestemde notariële of onderhandse akte; 
b. mededeling daarvan aan de stichting door de vervreemder of verkrijger; en 
c. voorafgaande goedkeuring van de stichting. 

2. Ingeval van ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap waarin een certificaathouder is gehuwd, zowel bij 
verdeling van een gemeenschap van goederen of vorm van deelgenootschap, is voor verkrijging of toedeling van 
certificaten goedkeuring van het bestuur van de stichting vereist. 

3. Bij overlijden van een certificaathouder dienen zijn rechtsopvolgers binnen één maand na overlijden het bestuur van de 
stichting hiervan op de hoogte te stellen en aan te geven wie gerechtigde is tot de certificaten van de overledene. Indien 
een certificaat tot een onverdeeldheid behoort, kunnen de gerechtigden slechts door een door hen schriftelijk aangewezen 
persoon hun uit dat certificaat voortvloeiende rechten uitoefenen. 

4. Certificaten kunnen slechts worden uitgegeven, overgedragen of toegedeeld in een zodanig pakket van certificaten dat de 
gezamenlijk uit te geven, over te dragen of toe te delen certificaten ten tijde van die uitgifte, overdracht of toedeling 
tezamen een tegenwaarde hebben die ten minste gelijk is aan vijftig duizend euro (€ 50.000,00) omgerekend nominaal. 

5. Het in lid 4 bepaalde is niet van toepassing op certificaten, die worden uitgegeven, overgedragen, toegedeeld aan 
werknemers van Hanzevast capital n.v. of van een groepsmaatschappij van Hanzevast capital n.v. 

Bezwaring van certificaten 
Artikel 4 
Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op certificaten en op de vestiging of levering 
van een vruchtgebruik op certificaten. 
Rente en andere uitkeringen 
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Artikel 5 
1. De stichting int de betaalbaar gestelde rente en alle andere betaalbaar gestelde uitkeringen op de vordering die het in 

administratie houdt. 
2. Onmiddellijk na ontvangst stelt de stichting de rente of andere uitkeringen betaalbaar ter plaatse als door de stichting vast 

te stellen pro rata parte de uitgegeven certificaten, met dien verstande dat de bereidstellingsprovisie als bedoeld in de 
geldlening (i) pro rata parte de uitgegeven certificaten en (ii) pro rata parte de periode dat de certificaathouder 
onvoorwaardelijk rechthebbende is geweest over het tijdvak vanaf � tot en met datum Te Water Lating, op de 
desbetreffende certificaten betaalbaar wordt gesteld. De stichting doet daarvan schriftelijk mededeling aan de 
certificaathouders. 

3. Ingeval van liquidatie van de schuldenaar dan wel volledige terugbetaling op de geldlening, worden slotuitkeringen op de 
vordering door de stichting uitbetaald aan de certificaathouders pro rata parte de uitgegeven certificaten, tegen intrekking 
van de certificaten. 

Uitoefening van rechten 
Artikel 6 
Alle zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de vordering worden door de stichting naar eigen inzicht uitgeoefend, met 
inachtneming van het bij deze certificeringsvoorwaarden, de statuten van de stichting en de wet bepaalde. 
Opschorting rechten 
Artikel 7 
Alle rechten, vermogens- en zeggenschapsrechten daaronder begrepen, die een certificaathouder jegens de stichting op grond 
van zijn certificaat kan uitoefenen, kunnen slechts worden uitgeoefend indien en zodra de desbetreffende certificaathouder zijn 
desbetreffende stortingsplicht is nagekomen. 
Wijziging certificeringsvoorwaarden 
Artikel 8 
1. De stichting is bevoegd deze certificeringsvoorwaarden te wijzigen. 
2. Wijzigingen van deze certificeringsvoorwaarden kunnen uitsluitend worden aangebracht op voorstel van het bestuur van 

de stichting, bij besluit van de vergadering van certificaathouders dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste 
drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste drie/vijfde (3/5e) van de 
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de vergadering waarin het besluit tot wijziging zal 
worden besproken, dient een afschrift van het besluit tot wijziging bevattende de woordelijke tekst van de wijziging, te 
worden gevoegd. 

3. Is het quorum als bedoeld in lid 2 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, 
te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan 
aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 2 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen 
met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4 e) van de uitgebrachte stemmen. 

4. De in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering van certificaathouders is niet vereist, indien en voor zover het betreft 
wijzigingen van deze certificeringsvoorwaarden die naar het oordeel van het bestuur hetzij nodig of gewenst zijn ten 
gevolge van wijzigingen die plaatsvinden in de aan de vordering verbonden rechten, hetzij geen afbreuk doen aan de 
rechten van certificaathouders. 

5. Een wijziging van deze certificeringsvoorwaarden wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid van de stichting bevoegd. 

Toepasselijk recht 
Artikel 9 
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de certificeringsvoorwaarden, dan wel van nadere 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van het 
Nederlands Arbitrage Instituut. 
KOSTEN 
De kosten voor de akte zijn voor rekening van de stichting. 
De kosten van de deskundige als bedoeld in lid 4 van de overige bepalingen van de overeenkomst van de geldlening, zijn voor 
rekening van de certificaathouders indien (i) er  sprake is van een schriftelijk verzoek van de vergadering van certificaathouders 
als bedoeld in artikel 7 lid 7 van de statuten van de stichting (ii) en de deskundige heeft bepaald dat zijn kosten voor rekening 
van de stichting komen. 
- 
SLOT 
De comparante is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE 
De akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van de akte vermeld. 
Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de 
comparante en heb ik, notaris, de comparante een toelichting op de akte gegeven. 
De comparante heeft verklaard dat zij in de gelegenheid is gesteld om tijdig vóór het verlijden van de akte van de inhoud 
daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat zij is gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij 
instemt met beperkte voorlezing van de akte. 
Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de comparante en mij, notaris, ondertekend. 
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(VER)KOOP EN LEVERING CERTIFICATEN ONDER ONTBINDEND E VOORWAARDE 
 
betreft: Stichting Financiering Vlootfonds Hanzevast 3 – ms  Hanze Gendt 
 
Heden, �, verschenen voor mij, �: 
 
VERKOPER 
1. � 
 
 te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de naamloze vennootschap:  
 Hanzevast capital N.V. , gevestigd te Hilversum en kantoorhoudend te 1213 TL Hilversum, Utrechtsweg 47, ingeschreven 

in het handelsregister onder nummer 32067248; 
 
KOPER 
2. � 
 
 te dezen handelend als onherroepelijk schriftelijk gevolmachtigde van: 
 a. [personalia certificaathouder 1] ; 

b. [personalia certificaathouder 2] ; 
c. [personalia certificaathouder 3] ; 
d. [enzovoorts]; 

 
STICHTING 
3. � 
 
 te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting Financiering Vlootfonds Hanzevast 3 – 

ms Hanze Gendt, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te �, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer �. 

- 
De comparanten verklaarden: 
 
BEGRIPSBEPALINGEM 
1. Tenzij anders blijkt en naast de elders in de akte opgenomen definiëring, wordt in de akte verstaan onder: 

- "akte ": de onderhavige akte; 
- "bijlage ": de bijlage(n) waarnaar in de akte wordt verwezen en welke integraal deel uitmaken van de akte; 
- "certificaat ": � (�) certificaten van de vordering, genummerd � tot en met �, elk nominaal groot vijf duizend 

Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00); 
- "certificeringsvoorwaarden ": de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de certificering van de vordering, 

met inachtneming van alle wijzigingen die daarin te eniger tijd mochten worden aangebracht; 
- "koper ": �, ieder voornoemd; 
- "stichting ": de stichting: Stichting Financiering Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt, statutair gevestigd in de 

gemeente Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer �; 
- "verkoper ": de naamloze vennootschap Hanzevast capital N.V., voornoemd; 
- "vordering ": alle rechten die voor de stichting voortvloeien of zullen voortvloeien uit de achtergestelde geldlening in 

hoofdsom groot vijfmiljoen tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse dollar (US$ 5.250.000,00), welke geldlening is 
verstrekt door de stichting aan de beheerder van het besloten fonds voor gemene rekening Vlootfonds Hanzevast 3 – 
ms Hanze Gendt. 

2. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de akte, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
4. Kopjes en nummering van de artikelen in de akte zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; 

zij zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden. 
 
KOOPOVEREENKOMST  
Verkoper verkoopt hierbij de certificaten aan ieder van de kopers, gelijk iedere koper de certificaten van verkoper koopt, zulks 
overeenkomstig het overzicht dat als bijlage 1  aan de akte wordt gehecht. 
Voormelde koopovereenkomst is aangegaan onder de hierna te vermelden ontbindende voorwaarde. 
 
LEVERING 
Ter uitvoering van de voormelde koopovereenkomst levert verkoper aan ieder van de kopers onder de hierna te vermelden 
ontbindende voorwaarde, die hierbij ieder van verkoper in levering aanvaarden onder de hierna te vermelde ontbindende 
voorwaarde: 

de certificaten, zulks overeenkomstig het overzicht dat als bijlage 1  aan de akte wordt gehecht. 
Deze verkoop en koop geschiedt onder de hierna te noemen voorwaarden, bedingen en garanties. 
 
KOOPPRIJS/SCHULDOVERNEMING/BETALING 
Artikel 1 
1. De koopprijs per certificaat bedraagt (a) enerzijds een emissievergoeding van drie procent (3%) van vijfduizend 

Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00) en (b) omvat anderzijds de verplichting tot overneming als bedoeld in artikel 155 van 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van de stortingsplicht groot vijfduizend Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00) ter zake van 
elk door de desbetreffende koper van verkoper gekocht en in levering aanvaard certificaat, van welke stortingsplicht blijkt 
uit een akte mede op heden verleden voor mij, notaris. 

2. De door ieder van de kopers aan verkoper verschuldigde emissievergoeding van drie procent (3%) per certificaat is 
voldaan door creditering van een kwaliteitsrekening van Trip Advocaten & Notarissen te Groningen.  

3. Voorts neemt ieder van de kopers hierbij op de voet van artikel 155 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over van verkoper 
de stortingsplicht groot vijfduizend Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00) ter zake van elk door de desbetreffende koper van 
verkoper gekocht en in levering aanvaard certificaat. Verkoper en ieder van de kopers delen hierbij voormelde 
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schuldoverneming mede aan de stichting. De stichting verleent hierbij toestemming voor voormelde schuldoverneming en 
vrijwaart verkoper voor voormelde stortingsplicht. 

Artikel 2 
Verkoper garandeert het volgende: 
1. verkoper is onbeperkt en onvoorwaardelijk rechthebbende van de certificaten en haar recht(en) op de certificaten is (zijn) 

niet aan ontbinding of aan welke vernietiging ook onderhevig; 
2. op de certificaten rusten geen (beperkte) rechten of beslagen, noch bestaan er met betrekking tot de certificaten 

optierechten, rechten van voorkeur of andere rechten krachtens welke enige persoon aanspraak kan maken op levering 
van één of meer van de certificaten; 

3. er is geen derde in economische zin rechthebbende van één of meer van de certificaten; 
4. verkoper is bevoegd om de certificaten te leveren aan koper. 
 
WAARDE CERTIFICATEN 
Artikel 3 
Verkoper geeft geen garanties omtrent de waarde van de certificaten. 
 
UITKERINGEN 
Artikel 4 
Alle op de certificaten te ontvangen uitkeringen komen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de 
certificeringsvoorwaarden, ten goede aan de koper nadat de onderhavige leveringen onvoorwaardelijk zullen zijn. 
 
KOSTEN 
Artikel 5 
De kosten van de onderhavige akte zijn voor rekening van verkoper. 
 
GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 
Artikel 6 
Indien één of meer artikelen van de akte ongeldig of op andere wijze niet bindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid 
van de overige artikelen in deze akte niet aangetast. Verkoper en ieder van de kopers zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in 
de geest van de akte deze voor zover noodzakelijk aanpassen, in dier voege, dat de ongeldige bepaling wordt vervangen door 
een andere bepaling, die zo min mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. 
 
ARTIKEL 204C BOEK 2 BURGERLIJK WETBOEK 
Artikel 7 
Het bepaalde in artikel 204c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is ter zake van de onderhavige verkoop en leveringen van 
de certificaten �niet van toepassing 
 
GOEDKEURING/ERKENNING 
Artikel 8 
De stichting verklaart de onderhavige levering van de certificaten onder de hierna te vermelden ontbindende voorwaarde goed 
te keuren, te erkennen en zorg te dragen voor de aantekening van de levering in het register van certificaathouders. 
 
TITEL VAN EIGENDOMSVERKRIJGING 
Artikel 9 
Verkoper verklaarde dat hij de certificaten heeft verkregen bij akte van certificering op � verleden voor �. 
 
CERTIFICERING 
Artikel 10 
a. Op � heeft de stichting een achtergestelde geldlening in hoofdsom groot vijfmiljoen tweehonderdvijftigduizend 

Amerikaanse dollar (US $ 5.250.000,00) verstrekt aan de beheerder van het besloten fonds voor gemene rekening 
Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt, tegenover welke vordering uit hoofde van deze achtergestelde lening de 
Stichting éénduizend vijftig (1.050) certificaten, elk nominaal groot vijf duizend Amerikaanse dollar (US$ 5.000,00) heeft 
uitgegeven. 

b. De hiervoor onder a. vermelde certificering van de hiervoor onder a. vermelde vordering heeft plaatsgevonden bij akte, op 
� verleden voor mij, notaris 

c. De certificeringsvoorwaarden zijn vastgesteld bij de hiervoor onder b. vermelde akte van certificering. 
Ieder van de kopers verklaart bekend te zijn met de certificeringsvoorwaarden en verklaart onderworpen en gebonden te zijn 
aan deze certificeringsvoorwaarden zoals die thans luiden, of in de toekomst zullen luiden en aan de naleving daarvan zijn 
medewerking te verlenen. 
Ieder van de kopers verklaart met name bekend te zijn met name de beperking dat certificaten slechts kunnen worden 
uitgegeven, overgedragen, bezwaard of toegedeeld in een zodanig pakket van certificaten dat de gezamenlijk uit te geven, over 
te dragen, te bezwaren of toe te delen certificaten ten tijde van die uitgifte, overdracht, bezwaring of toedeling tezamen een 
tegenwaarde hebben die ten minste gelijk is aan vijftig duizend euro (€ 50.000,00) omgerekend nominaal bij uitgifte, een en 
ander zoals nader omschreven in artikel 3 lid 4 en artikel 4 van de certificeringsvoorwaarden. 
 
GELDLENING 
Artikel 11 
Koper verklaart voorts bekend te zijn met de voorwaarden en bedingen waaronder de geldlening tussen de stichting en de 
beheerder van het fonds voor gemene rekening Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gendt is aangegaan, in het bijzonder met 
de voorwaarden en bedingen van de overeenkomst van achterstelling waarbij de vordering uit hoofde van deze geldlening is 
achtergesteld ten opzichte van de � Bank 
 
ONTBINDENDE VOORWAARDE 
De koop en de levering van de certificaten zijn geschied onder de volgende ontbindende voorwaarde: 
 dat koper zijn (overgenomen) stortingsplicht terzake de door hem gekochte en in levering aanvaarde certificaten niet, dan 

wel niet geheel, dan wel niet tijdig zal zijn nagekomen.  
De ontbindende voorwaarde werkt van rechtswege, in die zin dat een ontbindende voorwaarde werking verkrijgt door het 
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vervuld worden van voormelde ontbindende voorwaarde, zonder dat partijen of één van hen daarop een beroep behoeft of 
behoeven te doen.  
Door het vervullen van een ontbindende voorwaarde is de desbetreffende koopovereenkomst en de ter uitvoering daarvan 
verrichte levering ontbonden waardoor de desbetreffende levering van de certificaten komt te vervallen en de certificaten als 
dan van rechtswege zullen toebehoren aan verkoper, zonder dat tussen verkoper en koper enig vorderingsrecht ontstaat of 
verkoper of koper jegens de ander verplicht is tot vergoeding van schade, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk anders 
overeenkomen.  
Van het vervullen dan wel het niet vervullen van  voormelde ontbindende voorwaarde zal een notariële verklaring dan wel een 
akte van kwijting worden opgemaakt. Voormelde verklaring respectievelijk akte van kwijting zal – naast de ten kantore van de 
notaris gebruikelijke bepalingen – de volgende bepalingen bevatten: 
a. dat voormelde ontbindende voorwaarde niet is vervuld waardoor koper onvoorwaardelijk gerechtigd is geworden tot de 

certificaten; dan wel 
b. dat voormelde ontbindende voorwaarde is vervuld waardoor de  
 certificaten krachtens zakelijke werking van het vervullen van  voormelde  
 ontbindende voorwaarde wederom toebehoren aan verkoper. 
De eventueel op te stellen akte van kwijting zal uiterlijk op achtentwintig juni tweeduizendtien worden verleden. 
Indien koper zijn stortingsplicht ter zake de door hem gekochte en in levering aanvaarde certificaten geheel en tijdig heeft 
voldaan, zal verkoper aan koper kwijting verlenen in de hiervoor omschreven akte van kwijting. 
Het is de koper niet toegestaan om zolang de akte van kwijting nog niet is verleden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van verkoper, welke toestemming niet zonder redelijke gronden kan worden geweigerd: 
a. de certificaten geheel of deels te verkopen, te vervreemden, te verdelen of ten laste van de certificaten beperkte zakelijke 

rechten, waaronder ook begrepen pandrechten, te vestigen; 
b. de certificaten geheel of gedeeltelijk in gebruik of genot af te staan; 
zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ten gunste van verkoper zonder dat ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst nodig of vereist zal zijn ten bedrage van twintig procent (20%) over het nominale bedrag van elk 
certificaat, onverminderd het recht van verkoper op aanvullende (schade) vergoeding. 
 
VOLMACHTEN 
Van de volmachtverlening aan de comparanten blijkt uit drie onderhandse akten van volmacht, die als bijlagen  aan deze akte 
worden gehecht. 
- 
SLOT 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE 
De akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van de akte vermeld. 
Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de 
comparanten en heb ik, notaris, de comparanten een toelichting op de akte gegeven. 
De comparanten hebben verklaard dat zij in de gelegenheid zijn gesteld om tijdig vóór het verlijden van de akte van de inhoud 
daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat zij zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij 
instemmen met beperkte voorlezing van de akte. 
Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 
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