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In dit prospectus informeren wij u over Vlootfonds
Hanzevast II CV. In deze samenvatting treft u de
belangrijkste kenmerken van dit Fonds aan als 
inleiding op het gehele prospectus, waarvan 
bijlagen 1 tot en met 5 integraal deel uitmaken.
Het is raadzaam het gehele prospectus te lezen
alvorens u besluit deel te nemen. Ten aanzien van
het aanbod van Participaties in de Besloten CV, 
de Open CV en het Rendementsfonds is artikel 5:3
van de Wet Financieel Toezicht (WFT), juncto 
artikel 4 Vrijstellingsregeling WFT, van toepas-
sing. Het prospectus is niet ter goedkeuring voor-
gelegd aan de Autoriteit Financiële Markten. 
Ten aanzien van het aanbod van Participaties geldt
dat de CV niet vergunningplichtig is ingevolge de
Wet financieel toezicht (WFT) en niet onder toe-
zicht staat van de AFM.

Enkele begrippen zijn in bijlage 5 van dit prospec-
tus nader omschreven. In dit prospectus beginnen
deze begrippen met hoofdletters, zodat u ze een-
voudig kunt herkennen. 

De officiële en achterliggende documenten waar-
op dit prospectus is gebaseerd, liggen gedurende 

de periode dat het Fonds Participaties aanbiedt 
ter inzage bij de Beherend Vennoot Carisbrooke
Shipping (CV 14) BV, Scheepmakerij 230, 
3331 MB te Zwijndrecht.

Propositie
Met Vlootfonds Hanzevast II CV investeert u in 
een serie van 4 hoogwaardige nieuwbouw multi-
purpose schepen van 12.600 DWT (Dead Weight
Ton) laadvermogen elk. De Schepen beschikken
over 2 dekkranen, waardoor zij onafhankelijk van
havenfaciliteiten kunnen laden en lossen. Dat
maakt ze zeer flexibel en wereldwijd bijzonder
breed inzetbaar. Door de Schepen niet apart, maar
in één Vlootfonds onder te brengen, worden niet
alleen de inkomsten gemiddeld, maar tevens de
kosten gedeeld. Het gevolg hiervan is een stabiele
inkomstenstroom voor het Fonds en tevens goed
calculeerbare kosten. Gezamenlijk vormt dit een
goede basis voor een geprognosticeerd totaalren-
dement van 11,7%1 binnen de geplande looptijd
van het Fonds (Beschouwingsperiode) van 12 jaar.

Vlootfonds Hanzevast II CV combineert derhalve
een hoge mate van zekerheid met een hoog ren-
dement.

1. Samenvatting
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1 Dit rendement is enkelvoudig, inclusief verkoopresultaat en voor belastingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.



Rendement
Het geprognosticeerde totaalrendement over de
Beschouwingsperiode bedraagt 11,7%3 per jaar.
De Schepen worden in 2009 opgeleverd. Geduren-
de de bouwperiode van de Schepen ontvangt u,
vanaf het moment van inbetalen, een vergoeding
van 6% per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald bij het
in de vaart nemen van de Schepen. De jaarlijkse
rendementsuitkering uit de exploitatie van de
Schepen is geprognosticeerd op 6%, uit te betalen
in gelijke termijnen per kwartaal. De verwachte
meeropbrengsten worden in mindering gebracht
op de hypotheek, zodat deze aan het eind van 2018
geheel is voldaan. Dit verlaagt de jaarlijkse rente-
kosten en daarmee het ondernemersrisico en ver-
hoogt de winstpotentie van het Fonds. Hierna stijgt
het geprognosticeerde rendement naar 28% per
jaar! Aan het einde van de Beschouwingsperiode
is per Participatie van USD 75.000 een slotuitke-
ring van USD 110.061 geprognosticeerd. De rende-
mentsuitkeringen vinden op kwartaalbasis plaats. 

Fondsinvestering
De totale fondsinvestering bedraagt USD
101.720.000, waarvan USD 41.720.000 beschikbaar
is voor Participaties van USD 75.000. Vlootma-
nager Carisbrooke Shipping brengt haar vertrou-
wen in dit Fonds tot uitdrukking door met USD
8.344.000 in het eigen vermogen te participeren.
Ook een vennootschap uit de Hanzevast groep
neemt deel in het eigen vermogen met USD
1.051.000. Het Fonds wordt gefinancierd met een
hypothecaire geldlening van USD 60.000.000. 

Trackrecord
Hanzevast Shipping, de eigen rederij van Hanze-
vast capital, is actief betrokken geweest bij de ver-
koop van 9 eerdere multi-purpose schepen uit 
fiscale scheepsfondsen van Hanzevast capital 
beleggers. De scheepvaartexpertise van onze re-
derij bleek doorslaggevend voor het realiseren

van het hoge totaalrendement (IRR) bij deze sche-
pen van gemiddeld 21,9%2. 

Het gemiddelde totaalrendement (IRR) van alle af-
geronde fiscale scheepsfondsen van Hanzevast
capital beleggers bedraagt gemiddeld 23,8%2 bij
een prognose van gemiddeld 21,0%2. Zie voor
meer informatie tabel 3.1.

Markt
Vanaf 1985 is het laadvolume voor stukgoederen,
bulkgoederen en projectlading jaarlijks met ge-
middeld 3,8%4 gestegen. De wereldeconomie en
met name de economieën in China en India laten
de afgelopen jaren een sterke groei zien. De 
wereldwijde economische groei over de afgelopen
20 jaar bedraagt gemiddeld 3,8%5 per jaar, terwijl
China over dezelfde periode een gemiddelde groei
van 9,5%5 doormaakt! Dit geeft een enorme impuls
aan de internationale transportvraag. Vooral het
zeetransport profiteert van deze groei. 
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2 Inclusief investeringsaftrek gebaseerd op de Wet IB van voor 2001. Deze fiscale faciliteit is m.b.t. nieuwe scheepsfondsen per 01-01-2001 afgeschaft. 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3 Dit rendement is enkelvoudig, inclusief verkoopresultaat en voor belastingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst.

4 Bron: Clarkson Research Services, Spring 2007
5 Bron: IMF, World Economic Outlook, September 2006

• Hoog totaalrendement van 11,7%3 per jaar 

• Stabiele inkomsten en kosten door 

 Vlootfondsstructuur

• Vlootmanager participeert zelf met USD 8.344.000

• Een vennootschap uit de Hanzevast groep neemt 

 deel in het eigen vermogen met USD 1.051.000

• Scheepshypotheek in 2018 volledig afgelost

• Hoge jaarlijkse geprognosticeerde uitkering van 

 6% (ook over de bouwperiode)

• Modern en zeer breed inzetbaar scheepstype 

 met kranen  

Tabel 1.1  Voordelen
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Wereldwijd varen momenteel 280 multi-purpose
schepen met een laadvermogen van 10.000-14.999
DWT6. De technische levensduur van deze sche-
pen is gemiddeld 30 jaar. Op dit moment is 48%
van de vloot ouder dan 20 jaar en binnen de 
Beschouwingsperiode aan vervanging toe. In de
orderboeken staan momenteel 75 schepen in dit
segment7. Er worden dus minder schepen opge-
leverd dan er naar verwachting in dit segment
worden uitgefaseerd. Samen met de groeiende
vraag naar dit tonnage vormt dit een goede basis
voor de toekomstige vraag naar dit type schip.

Vlootmanager
Carisbrooke Shipping is een in Engeland gevestig-
de rederij met een aantal Nederlandse dochter-
vennootschappen, waaronder Carisbrooke Ship-
ping (Holland) BV. Sinds de oprichting in de jaren
’60 heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een
toonaangevende rederij in de Europese handels-
vaart: het resultaat van een visie waarin klantge-
richtheid, flexibiliteit en innovatie centraal staan.
Carisbrooke Shipping richt zich op het exploiteren,
bevrachten en verhuren van een internationale
vloot van moderne, flexibel inzetbare multi-pur-
pose schepen met capaciteit tot 20.000 DWT en
laad- en losvoorzieningen op maat. 

Werf
De beursgenoteerde Chinese werf Jiangsu 
Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd heeft meer dan
30 jaar ervaring in de scheepsbouw. Eén van de
specialiteiten van de werf is de bouw van multi-
purpose schepen. De werf is sinds 1999 ISO 9002
gecertificeerd. Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding
Co., Ltd is één van de grootste scheepswerven 
in China.

Risicomanagement en kansen
Beleggen in schepen kent risico’s. De risicofac-
toren zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het pro-
spectus. Ook is aangegeven welke maatregelen
de Beherend Vennoot kan nemen om de risico’s 
te beperken.

De belangrijkste risico’s zijn lagere inkomsten en
hogere kosten, waaronder de rente, dan opgeno-
men in de prognose. Ook kunnen veranderingen
in de regelgeving van invloed zijn op het rende-
ment. Uitkeringen aan Participanten kunnen eerst
dan plaatsvinden nadat alle verplichtingen, waar-
onder de aflossing van de hypothecaire geldle-
ning, zijn voldaan. Participanten die euro’s omzet-
ten in USD om te participeren, lopen valutarisico.



Juridische kenmerken en 
aansprakelijkheid
Doel van het Fonds is het met winstoogmerk en
voor gemeenschappelijke rekening kopen, exploi-
teren en verkopen van 4 multi-purpose schepen.
Het Fonds wordt voor onbepaalde tijd opgericht
als commanditaire vennootschap naar Neder-
lands recht met een Beschouwingsperiode van 
12 jaar. 

Het dagelijks beheer van het Fonds is in handen
van Beherend Vennoot Carisbrooke Shipping (CV
14) BV met als enige aandeelhouder Carisbrooke
Shipping (Holland) BV. Er is een Raad van Com-
missarissen aangesteld, die toezicht houdt op 
het beleid van de Beherend Vennoot. De RvC zal 
bestaan uit 4 personen, 2 zijn aan Carisbrooke
Shipping gelieerd en 2 worden door Hanzevast 
capital aangewezen. 

Het beleid van de Beherend Vennoot is gericht op
het behalen van een maximaal rendement. 
Strenge kostenbewaking is daarbij speerpunt. 
De Beherend Vennoot is belast met de dagelijkse
leiding en is binnen de begrenzingen van de 
CV-akten (bijlagen 1-3) bevoegd namens het
Fonds op te treden en deze te verbinden. De 
Beherend Vennoot is onbeperkt aansprakelijk. 
De Participant is maximaal tot de hoogte van zijn
of haar inbreng aansprakelijk mits de Participant
geen beheerdaden namens het Fonds verricht. 

De Beherend Vennoot heeft de mogelijkheid om
het technisch en commercieel management uit te
besteden.

Fiscale aspecten
Het Fonds heeft een besloten karakter en is daar-
mee fiscaal transparant en niet zelfstandig belas-
tingplichtig. Een Participatie in het Fonds wordt
fiscaal direct toegerekend aan de eigenaar. Een

Participatie van een natuurlijk persoon wordt in
beginsel belast in Box I van de inkomstenbelas-
ting. Op de winst behaald met de Participatie zal 
in beginsel het gunstige tonnageregime van toe-
passing zijn. Hiertoe dient door iedere Participant
een verzoek gedaan te worden bij zijn/haar belas-
tingdienst. De winst bij verkoop van de Schepen is
dan belastingvrij. Voor een individueel advies kunt
u contact opnemen met uw belastingadviseur.
Voor meer informatie zie paragraaf 7.2.

Deelnamemogelijkheden
Participanten kunnen natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn. Het Fonds biedt de particu-
liere investeerder (= natuurlijk persoon) de keuze
tussen deelname in Vlootfonds Hanzevast II CV 
(de Besloten CV) of in de Open CV. Deelname in 
de Open CV impliceert een vrije tussentijdse ver-
handelbaarheid van de Participaties. Deelname in
de Besloten CV levert particuliere investeerders
een hoger rendement ná belasting op, wanneer
het heffingsvrije vermogen in Box III reeds is 
benut. Rechtspersonen kunnen eveneens deel-
nemen in de Open CV of in de Besloten CV, maar
ook in het Rendementsfonds. Indien u als rechts-
persoon deelneemt met één of meer Participaties
in het Rendementsfonds, is er sprake van een
deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling
van toepassing is. Hierdoor zijn de uitkeringen vrij
van vennootschapsbelasting. Door deze mogelijk-
heden bent u in de gelegenheid te kiezen voor de
meest aantrekkelijke CV-constructie. Er wordt ge-
opteerd voor de fiscaal gunstige tonnageregeling.
Meer informatie over de keuzemogelijkheden en
de bijbehorende rendementen ná belastingen,
treft u aan in paragraaf 7.2.

Deelname
Deelname is mogelijk met één of meer Participa-
ties van USD 75.000, exclusief 3% emissievergoe-
ding. Toewijzing van Participaties vindt plaats op
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volgorde van binnenkomst van het volledig inge-
vulde en ondertekende inschrijfformulier. U kunt
in principe inschrijven tot 1 december 2007 of zo-
veel eerder als het Fonds is volgetekend. 

Afhankelijk van de ontwikkeling van de USD-
koers kan Hanzevast capital het participatie-
bedrag aanpassen tot het moment van toetreding.
De tegenwaarde van het participatiebedrag dient
echter, zolang de aanbieding openstaat, minimaal
€ 50.000 te bedragen. 

Administratief beheer
Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV (NNT)
is verantwoordelijk voor het administratieve 
beheer van het Fonds gedurende de gehele loop-
tijd. Naast de afwikkeling van de inschrijving 
verzorgt NNT de participantenadministratie, de
rendementsuitkeringen, de kwartaalsgewijze 
verslaglegging aan de Participant alsmede de 
organisatie van de jaarvergaderingen. Daarnaast
houdt zij toezicht op de geldstromen. NNT is 
ISO-gecertificeerd en is onderdeel van Hanzevast
holding bv.

Wij wijzen erop dat de in het prospectus genoem-
de uitkeringen en rendementen prognoses zijn,
berekend op basis van de beschreven uitgangs-
punten. Voor het gehele prospectus geldt dat de
waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garan-
tie voor de toekomst. Iedere beslissing om te par-
ticiperen moet zijn gebaseerd op de bestudering
van het gehele prospectus. De samenvatting is
een inleiding op het prospectus. Bij de samenstel-
ling en/of uitwerking van dit prospectus is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht geno-
men. Vergissingen en drukfouten zijn echter niet
uitgesloten. De samensteller van dit prospectus is
niet aansprakelijk voor schade die een Participant
dientengevolge lijdt. Voorts wordt potentiële 
Participanten geadviseerd hun eigen fiscale, 
juridische en/of financiële adviseurs te raad-
plegen.
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Beleggen in schepen is een interessante beleg-
gingsvorm waarmee u als belegger zeer hoge 
totaalrendementen kunt behalen. Beleggen in
schepen kent echter ook risico’s. De waarde van
een Participatie kan zowel stijgen als dalen, 
waardoor het mogelijk is dat de belegger meer 
of minder terugkrijgt dan het ingelegde deel-
namebedrag. Een goed inzicht in de aspecten die
het rendement negatief kunnen beïnvloeden is 
essentieel. 

Als u participeert in het Vlootfonds zal Hanzevast
capital een beleggersprofiel opstellen waarin zij
de door u aangegeven persoonlijke financiële
voorkeuren en mogelijkheden vastlegt. De hier-
onder beschreven risico’s moeten met die moge-
lijkheden en voorkeuren in overeenstemming zijn.
Die inschatting dient elke Participant zelf te 
maken. Wij raden u aan bij die inschatting een 
adviseur te raadplegen en we raden u voorts aan,
het deelnamebedrag voor dit Fonds met eigen
vermogen te financieren.

Dit Fonds is geschikt voor de lange termijnbeleg-
ger met een matig offensief tot offensief beleg-
gersprofiel.

Valutarisico
Het Fonds is gestructureerd in USD. De Participant
neemt deel in USD en het Fonds keert uit in USD.
Vrijwel alle inkomsten en uitgaven vinden binnen
het Fonds in USD plaats. Een deel van de aan-
koopsom van de 4 Schepen wordt in euro’s vol-
daan. Hiervan worden onderdelen betaald die
door de werf in Europa worden besteld, zoals de
motor en de elektronica. 
De Beherend Vennoot kan, gelimiteerd, derhalve
een deel van de hypotheek in een andere valuta
dan de USD opnemen, zodat in potentie binnen 
de CV een valutarisico aanwezig is. Participanten
die euro’s hebben omgezet in USD om hun Partici-

patie te betalen, lopen het risico dat bij waarde-
daling van de USD het rendement in euro’s lager
wordt dan het rendement dat op USD zou zijn 
uitbetaald.

Afwijkende kosten
De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan
begroot. Hogere exploitatiekosten dan geprog-
nosticeerd hebben een negatieve invloed op het
rendement. Het exploitatierisico heeft betrekking
op afwijkingen van onder andere de hypotheek-
rente, poolkosten, operationele kosten, verzeke-
ringskosten, tegenvallend onderhoud en stijging
van gages ten opzichte van de prognose. 
De hypotheekrente is vooralsnog variabel, zodat
deze hoger kan uitvallen dan begroot. Er is gere-
kend met een rente van 6,6% gedurende de gehele
Beschouwingsperiode. De Beherend Vennoot
heeft de mogelijkheid de hypotheekrente op een
gepast moment vast te zetten. De Beherend 
Vennoot is voornemens deze rente meerjarig te
fixeren, nadat de exploitatie van de Schepen van
start is gegaan. 

Bouwrisico
De Schepen worden gefaseerd in 2009 opgeleverd.
De aankoopkosten van de Schepen liggen contrac-
tueel vast. De huidige planning is dat het eerste
schip in maart 2009 wordt opgeleverd, het tweede
schip in mei, het derde schip in juli en het vierde
schip in september. Het is echter mogelijk dat de
Schepen later worden opgeleverd. Hierdoor 
worden minder inkomsten gegenereerd dan 
geprognosticeerd. Omdat er reeds al aanbetalin-
gen zijn gedaan, heeft de werf refund guarantees
(ongeveer vergelijkbaar met bankgaranties onder
condities) afgegeven, die onmiddellijk opeisbaar
zijn mocht de werf in gebreke blijven. Inkomsten-
derving bij te late oplevering van de Schepen kan
echter niet op de werf worden verhaald.

2. Risicofactoren
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Afwijkende inkomsten
De scheepvaartsector is conjunctuurgevoelig.
Vraag en aanbod en de beschikbaarheid van
schepen bepalen in sterke mate de hoogte van de
vrachtopbrengsten. Het risico is aanwezig dat in
mindere tijden de opbrengsten lager uitvallen dan
geprognosticeerd.

In de prognose is gerekend met 360 opbrengst-
dagen per jaar. Schades en storingen kunnen 
echter leiden tot minder opbrengstdagen. 
Opbrengstdervingen als gevolg van schades zijn
echter door een Loss of Hire verzekering gedekt
(zie Schaderisico).

Als een debiteur niet kan betalen, bestaat het 
risico dat de opbrengst niet wordt ontvangen.

De Schepen kunnen gaan varen in een commer-
ciële pool. Varen in een pool betekent dat de op-
brengsten van de deelnemende schepen worden
getotaliseerd en dat elk schip de gemiddelde op-
brengst krijgt toebedeeld. De Beherend Vennoot

heeft het recht om schepen toe te voegen aan deze
pool. 

Commerciële pool
Poolen heeft als voordeel dat eventuele dalingen
in de dagopbrengsten worden gedempt. Een 
ander voordeel van een commerciële pool is dat
de bevrachter ervoor kan zorgen dat de inkomsten
van de totale vloot worden geoptimaliseerd door
middel van een combinatie van langlopende 
contracten (timecharters) en kortlopende spot-
markt contracten. In de pool wordt geen onder-
scheid gemaakt ten aanzien van de bevrachting
per schip. Een mogelijk nadeel van varen in een
commerciële pool is dat schepen die beter pres-
teren dan het gemiddelde poolresultaat een ge-
deelte hiervan moeten afdragen aan de pool.

Uitkeringen
Uitkeringen aan Participanten kunnen eerst dan
plaatsvinden nadat alle verplichtingen, waaronder
de aflossing op de hypothecaire geldlening, zijn
voldaan.
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Afwijkende verkoopopbrengst
Uitgangspunt is dat het Fonds de 4 Schepen in
2019 verkoopt voor een totaalprijs van USD
60.238.373, exclusief commissies. Deze waarde is
gebaseerd op een afschrijving van 3,7% per jaar.
Dit is een gangbaar percentage. In een slechte
markt kan de prijs lager liggen, waardoor het 
totaalrendement lager kan uitvallen. Het Fonds
heeft echter de mogelijkheid om door te varen en
de Schepen te verkopen op een moment dat de
markt gunstig is. In dat geval, zodra de markt-
omstandigheden gunstig zijn, zal de Beherend
Vennoot een voorstel tot verkoop aan de Partici-
panten voorleggen. Dat kan ook vóór 2019 zijn als
dit qua rendement voor u interessant is. 

Carisbrooke Shipping heeft bij verkoop van de
Schepen het zogenaamde ‘right of first refusal’:
als Carisbrooke Shipping een marktconform bod
op de Schepen kan en wil evenaren dan heeft 
Carisbrooke het eerste recht op aankoop. De 
Beherend Vennoot en Hanzevast ontvangen 
samen in totaal een commissie van 2% van de
bruto verkoopprijs bij verkoop van de Schepen. 

Schaderisico
Gedurende de investeringsperiode bestaat de
kans dat de Schepen averij oplopen. Zie ook para-
graaf 5.4. Voor de Schepen zijn de volgende verze-
keringen afgesloten:
- Cascoverzekering: de verzekering die dekking

geeft tegen het risico van schade aan de 
Schepen en tegen het aansprakelijkheidsrisico.
Deze verzekering kent een eigen risico van 
€ 50.000 per gebeurtenis. De rederijgroep heeft
als beleid dat cascoschade tot een bedrag van
circa € 150.000 niet bij de verzekeraar wordt 
geclaimd, dit om hoge premies te voorkomen.
Van deze schades wordt het eigen risico belast
aan het schip dat de schade heeft. Het overige
deel van het schadebedrag wordt verdeeld over

alle schepen die onder dezelfde verzekerings-
polis vallen.

- P&I verzekering (Protection & Indemnity); deze
verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
CV jegens derden. Deze verzekering omvat een
uitgebreide aansprakelijkheidsdekking, waar-
onder die uit hoofde van milieuverontreiniging.
Ten aanzien van deze verzekering zal door de
Beherend Vennoot een marktconform eigen 
risicobedrag met de verzekeraar worden afge-
sloten.

- Molestverzekering; deze verzekering biedt 
dekking tegen gevaren die kunnen worden 
aangemerkt als molest, zoals oorlogsmolest of
stakingsmolest. Ten aanzien van deze verze-
kering zal door de Beherend Vennoot een
marktconform eigen risicobedrag met de ver-
zekeraar worden afgesloten.

- Loss of Hire verzekering: de verzekering voor
inkomstenderving in de tijd dat de Schepen door
schade niet kunnen varen. Gedurende deze 
periode wordt een vast bedrag per dag vergoed
gedurende een periode van 60 dagen met een
eigen risico van 14 dagen.

Aansprakelijkheid
Door de gekozen juridische structuur is de aan-
sprakelijkheid (het financiële risico) van de Parti-
cipant beperkt tot de nominale inleg. De Partici-
pant is niet verplicht een eventueel negatief
vermogen binnen het Fonds aan te vullen. Voor-
waarde is dat de Participant zich niet actief met de
bedrijfsvoering bemoeit en het Fonds niet naar
buiten vertegenwoordigt. De Beherend Vennoot is
onbeperkt aansprakelijk voor alle (rechts)hande-
lingen van het Fonds.
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Veranderende wet- en regelgeving 
en nieuwe arbitrages
Dit prospectus is gebaseerd op de wet- en regel-
geving en jurisprudentie per mei 2007 op het 
gebied van ondernemingsrecht, Effectenrecht, de
Wet Financieel Toezicht 2007, de Wet inkomsten-
belasting 2001, de Wet op de Vennootschapsbelas-
ting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965
(en onder voorbehoud van wijzigingen die, al dan
niet met terugwerkende kracht, kunnen worden
ingevoerd). Wijzigingen in wet- en regelgeving
kunnen effect hebben op het prognoserendement.
Zo zou een afschaffing of inperking van het fiscaal
gunstige tonnageregime een negatief effect op het
rendement kunnen hebben. Voor zover bekend is
van een dergelijke ontwikkeling geen sprake.

Hanzevast capital en de Beherend Vennoot kun-
nen in overleg beslissen de belegging geen door-
gang te laten vinden indien zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen die de aard van de 
investeringspropositie wijzigen, bijvoorbeeld als
de Schepen niet kunnen worden geleverd. In dit
uitzonderlijke geval zouden de aannames in het
prospectus ingrijpend kunnen veranderen, waar-
door deelname in het Fonds minder aantrekkelijk
zou kunnen zijn. Door Noord Nederlandse Trust-
maatschappij BV worden, in opdracht van de Be-
herend Vennoot, de ontvangen deelnamebedragen
inclusief emissievergoeding dan volledig gere-
tourneerd (zonder rente) op het door de Partici-
panten opgegeven bankrekeningnummer ten 
behoeve van de uitkeringen.

11
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3.1 Hanzevast capital
Hanzevast capital is aanbieder van innovatieve
hoogrenderende beleggingsfondsen en is ge-
vestigd in Hilversum. Per 1 januari 2007 zijn 
23 scheepsfondsen en 19 vastgoedfondsen 
geïnitieerd die een gezamenlijke investerings-
waarde vertegenwoordigen van circa € 1,1 mil-
jard. Het door beleggers ingebrachte vermogen
bedraagt ruim € 410 miljoen. Hanzevast capital 
is daarmee het grootste bankonafhankelijke
emissiehuis van besloten fondsen in Nederland.
Hanzevast capital is onderdeel van de Hanzevast
groep.

Hanzevast capital is in het bezit van een vergun-
ning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
voor het verlenen van beleggingsdiensten con-
form artikel 2:99 Wet Financieel Toezicht. Daar-
naast heeft Hanzevast capital toestemming om als
beheerder op te treden in de zin van de Wet Finan-
cieel Toezicht (WFT) artikel 2:67. Hanzevast capital
staat daarmee onder permanent toezicht van de
AFM en van De Nederlandsche Bank (DNB). Ten
aanzien van het aanbod van Participaties in de 
Besloten CV, de Open CV en het Rendementsfonds
is artikel 5:3 van de Wet Financieel Toezicht (WFT),
juncto artikel 4 Vrijstellingsregeling WFT, van toe-
passing. Het prospectus is niet ter goedkeuring
voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten.
Ten aanzien van het aanbod van Participaties geldt
dat de CV niet vergunningplichtig is ingevolge de
WFT en niet onder toezicht staat van de AFM. Par-
ticipaties in onze fondsen worden verhandeld door
remisiers, bankinstellingen en Hanzevast capital. 

Voor Hanzevast capital zijn kwaliteit en profes-
sionaliteit de grondslag voor continuïteit. Om 
zowel het structureren van fondsen als de dienst-
verlening aan onze beleggers aan continue kwali-
teitswaarborging en verbetering te onderwerpen,
is een kwaliteitssysteem ingevoerd, gebaseerd op

de eisen en normen van de NEN-EN-9001. Dit
heeft ertoe geleid dat Hanzevast capital ISO
9001:2000 gecertificeerd is. Hanzevast capital is
statutair gevestigd en kantoorhoudend in Hilver-
sum. Het bedrijf is onder nummer 32067248 inge-
schreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken van Gooi- en Eemland
in Hilversum. De statuten kunt u raadplegen en
downloaden op www.hanzevastcapital.nl.

De statutaire directie van Hanzevast capital 
bestaat uit:
• De heer drs. J.H. Wolters (Algemeen Directeur)
• De heer drs. W.J.R.J. Punte (Financieel Direc-

teur)

Trackrecord
Al onze scheepvaartinvesteringen kenmerken
zich door een strikte kwaliteitsfilosofie en conser-
vatieve calculaties. Ons trackrecord bewijst dat
deze filosofie werkt. Hanzevast Shipping, de eigen
rederij van Hanzevast capital, is nauw betrokken
geweest bij 9 eerdere fiscale scheepsfondsen met
multi-purpose schepen van Hanzevast capital 
beleggers. 

De scheepvaartexpertise van deze rederij bleek
doorslaggevend voor het realiseren van het hoge
totaalrendement (IRR) bij deze schepen van ge-
middeld 21,9%8. 

Het gemiddelde totaalrendement (IRR) van alle af-
geronde fiscale scheepsfondsen van Hanzevast
capital beleggers bedraagt gemiddeld 23,8%8 bij
een prognose van gemiddeld 21,0%8. Zie tabel 3.1.

Recent is het eerste niet-fiscale scheepsfonds af-
gerond, Scheepvaartonderneming m.s. Heinrich
Oldendorff CV. In het prospectus is uitgegaan van
een geprognosticeerd totaalrendement per jaar
van 14,12%  en een geprognosticeerde verkoop-
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8 Inclusief investeringsaftrek gebaseerd op de Wet IB van voor 2001. Deze fiscale faciliteit is m.b.t. nieuwe scheepsfondsen per 01-01-2001 afgeschaft. De waarde van uw belegging 
kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3. Over de initiatiefnemer 



prijs van deze Panamax bulkcarrier van 
USD 12.300.000. Mede door de hoge gerealiseerde
verkoopprijs van USD 32.820.200 is een enkel-
voudig totaalrendement per jaar in USD gerea-
liseerd van 39,1%10.

3.2 Hanzevast Shipping
Hanzevast Shipping is speciaal in Nederland 
opgericht voor het selecteren van interessante
scheepvaartprojecten en het uitvoeren van of het
toezicht houden op het operationele management
van eigen scheepsfondsen. Deze rederij beschikt
niet alleen over de hiervoor benodigde kennis en
ervaring, maar ook over een uitgebreid netwerk
binnen de wereld van het internationale zeetrans-
port. Het bedrijfsbeleid is gericht op het bereiken
van een maximaal rendement voor u. Strenge

kostenbewaking is in dit beleid een belangrijk
speerpunt. Zo zijn uw belangen en de belangen
van de rederij gelijkgericht. Het bedrijf is ISO
9001:2000 en ISO 14001 gecertificeerd. 

13
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9 De Internal Rate of Return, oftewel de interne rentevoet, is het rendement waarbij de contante waarde van de uitgaven gelijk is aan de contante waarde van de inkomsten. 
De IRR houdt rekening met het tijdstip waarop de uitgaven en de inkomsten plaatsvinden.

10 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Tabel 3.1  Totaalrendement in IRR9  van afgeronde fiscale Hanzevast capital scheepsfondsen 

* Inclusief investeringsaftrek gebaseerd op de Wet IB van voor 2001. De prospectusprognose is herrekend op basis van de Wet IB 2001. 
 Deze fiscale faciliteit is m.b.t. scheepsfondsen per 1-1-2001 afgeschaft. De waarde van uw belegging kan fluctueren. 
 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
**  Het totaal gemiddelde IRR-rendement betreft een gewogen gemiddelde. 

Hanzevast 
capital 
Scheepsfonds

Prospectus 
verkoopprijs (€)

Gerealiseerde 
verkoopprijs (€)

Prospectus-
prognose         
IRR per jaar*

Gerealiseerde 
IRR per jaar*

Ms Elara 4.866.793 5.200.000 24,4% 21,2%

Ms Scheldediep 4.866.793 5.200.000 22,3% 18,7%

Ms Schuitendiep 4.866.793 5.200.000 22,5% 22,5%

Ms Sinope 4.866.793 5.200.000 20,5% 22,5%

Ms Spaarnediep 4.866.793 5.200.000 24,8% 25,3%

Ms Vechtdiep 7.896.000 8.300.000 18,8% 23,0%

Ms Vliediep 7.896.000 8.300.000 19,8% 23,9%

Ms Europa 4.542.000 5.000.000 19,9% 17,5%

Ms Callisto 4.542.000 5.000.000 20,4% 20,8%

Ms Lauwersgas 12.579.000 18.111.000 20,7% 31,9%

Ms Wesergas 11.418.245 11.668.566 20,2% 22,8%

TOTAAL** 73.207.210 82.379.566 21,0% 23,8%



4.1 Marktontwikkeling
De wereldwijde economische groei over de afge-
lopen 20 jaar bedroeg gemiddeld 3,8%11 per jaar,
terwijl China over dezelfde periode een gemiddel-
de groei van 9,5%11 heeft doorgemaakt! Over de
periode 2004-2030 wordt wereldwijd een gemid-
delde jaarlijkse groei van het bruto binnenlands
product (BBP) verwacht van 3,4%12.
De ‘oude’, gevestigde economieën (Europa en de
VS) laten een gemiddelde groei zien van circa 2%.
De grootste stijging is waar te nemen in de ‘nieu-
we’ economieën van met name China en India. 

De groei van de wereldeconomie geeft een enor-
me impuls aan de internationale transportvraag.
Circa 90% van alles dat wereldwijd wordt vervoerd
vindt plaats per schip13. Het zeetransport profiteert
dus vooral van de economische groei. Vanaf 1985
is het laadvolume voor stukgoederen, bulkgoede-
ren en projectlading jaarlijks met gemiddeld 
3,8%14 gestegen.

4.2 Vloot
Wereldwijd varen momenteel 280 multi-purpose
schepen met een laadvermogen van 10.000-14.999
DWT15. De technische levensduur van dergelijke
schepen is circa 30 jaar. Op dit moment is ruim
48% van de vloot ouder dan 20 jaar en, op basis
van leeftijd, binnen de Beschouwingsperiode aan
vervanging toe. In de orderboeken staan momen-
teel 75 schepen in dit segment15. Er worden dus
minder schepen opgeleverd dan er naar verwach-
ting in dit segment worden uitgefaseerd. Samen
met de groeiende vraag naar dit tonnage vormt dit
een goede basis voor de toekomstige vraag naar
dit type schip.

4. Markt
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11 Bron: IMF, World Economic Outlook, September 2006.
12 Bron: Energy Information Administration, International Energy Outlook 2006.
13 Bron: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).
14 Bron: Clarkson Research Services, Spring 2007.
15 Bron: Clarkson Research Services 2007.

Tabel 4.1 Groei BBP 2004-2030

Bron: International Enery Agency, International Energy Outlook 2006, november 2006
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De jarenlang toenemende vraag naar moderne en
flexibele multi-purpose schepen gecombineerd
met het achterblijven van vlootaanwas zorgt naar
verwachting voor een stevig fundament en biedt
een opwaarts potentieel voor het rendement van
Vlootfonds Hanzevast II CV.
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Tabel 4.3 Vlootverdeling naar leeftijd multi-purpose schepen 10.000-14.999 DWT

Bron: Clarkson Research Services, 2007
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Tabel 4.2 Groei laadvolume droge bulkgoederen

Bron: Clarkson Research Services, 2007
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5.1 Schepen
De 4 multi-purpose schepen worden in de loop
van 2009 opgeleverd door de Chinese werf
Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd. Ze 
worden geklasseerd bij het bureau Germanischer
Lloyd als + 100 A5, MPV-Dry cargo vessel, E, G,
ESP, Strenghtened for Heavy Cargo, BWM-S, 
SOLAS II-2, Reg.19 + MC E AUT. De Schepen gaan
varen onder Engelse vlag. Volgens planning 
worden de Schepen als volgt in de vaart gebracht:

Bouwnr. 733 - schip 1 - Jacqueline C - maart 2009
Bouwnr. 734 - schip 2 - Janet C - mei 2009
Bouwnr. 735 - schip 3 - Johanna C - juli 2009
Bouwnr. 736 - schip 4 - Juliet C - september 2009

De Schepen beschikken dankzij het geavanceerde
ontwerp en de moderne constructie over een grote
transportcapaciteit. Door de aanwezigheid van een
tussendek zijn de Schepen zeer geschikt voor het
transport van stukgoederen en projectlading.
Daarnaast zijn de Schepen in staat 719 TEU16 te 
vervoeren en 16.000 m3 aan bulkgoederen. De 
optimale verhouding tussen diepgang en laad-
vermogen maakt dat de Schepen kunnen aan-
meren in havens met een beperkte infrastructuur.
Door de 2 kranen kunnen de Schepen in deze 
havens zelfstandig laden en lossen. De kranen
hebben elk een hefvermogen van 80 ton en kun-
nen ook gezamenlijk worden ingezet. Deze flexibi-
liteit maakt de Schepen zeer gewild in de markt
die de afgelopen jaren een stabiele groei heeft 
laten zien.

5. Schepen
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16 Twenty feet Equivalent Unit, een 20-voets container (= 6,1 m)

Tabel 5.1  De Schepen in cijfers

Scheepstype Multi-purpose schip

 

Bouwjaar 2009

 

Hoofdafmetingen 

Lengte over alles 138,0 m

Lengte tussen loodlijnen 130,0 m

Diepgang 8,0 m

Breedte 21,0 m

 

Laadcapaciteit 

Laadvermogen 12.600 DWT

Inhoud laadruim 16.000 m3

Containercapaciteit 719 TEU

 

Kranen 

Aantal 2

Type MacGregor type GLB

Hefvermogen per stuk 80 ton

Gezamenlijk hefvermogen 160 ton

 

 

Tankinhoud 

Zware olie 800 m3

Dieselolie 250 m3

Smeerolie 50 m3

Ballastwater 5.000 m3

Drinkwater 140 m3

 

Motor MAK 6M43

Snelheid 14,5 kN



5.2 Werf

De beursgenoteerde Chinese werf Jiangsu Yang-
zijiang Shipbuilding Co., Ltd is een allround werf
met meer dan 30 jaar ervaring in de scheeps-
bouw. De werf is, met ruim 2.500 medewerkers in
dienst, in staat schepen tot 50.000 DWT te bouwen.
De werf is sinds 1999 ISO 9002 gecertificeerd. 
Carisbrooke Shipping heeft in de afgelopen jaren
zeer goede ervaringen opgedaan met deze werf.
Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd is één
van de grootste scheepswerven in China.

5.3 Vlootmanager

De Carisbrooke organisatie heeft zich sinds de 
oprichting in de jaren ’60 ontwikkeld tot één van 
de toonaangevende rederijen in de Europese 
handelsvaart. De onderneming richt zich op het
exploiteren, bevrachten en verhuren van een 
internationale vloot van moderne, flexibel inzet-
bare schepen. Het hoofdkantoor bevindt zich in
Cowes op Isle of Wight (UK), met verder kantoren
in Montreal (Canada), Leer (Duitsland) en Zwijn-
drecht (Nederland).

De voorspoedige ontwikkeling van Carisbrooke
Shipping Ltd is het resultaat van een visie waarin

klantgerichtheid, flexibiliteit en innovatie centraal
staan. In een productiemaatschappij waarin 
het ‘just in time’ principe maatstaf is geworden, 
moeten reders tegemoet komen aan steeds 
hogere eisen en verwachtingen. Charteraars 
moeten optimaal kunnen inspelen op de leve-
ringsschema’s van hun klanten, de productkwa-
liteit moet gewaarborgd worden en het vervoer
moet zo economisch mogelijk plaatsvinden. 
Carisbrooke Shipping Ltd komt tegemoet aan deze
ontwikkelingen met een vloot van moderne multi-
purpose schepen met capaciteit en laad- en los-
voorzieningen op maat.

Geschiedenis
De rederij werd in 1969 opgericht door de inmid-
dels overleden Mark Croucher. Mark Croucher be-
gon zijn onderneming met één schip in eigendom
en voor het overige ingehuurde schepen. Begin 
jaren ’70 kocht de rederij een tweede schip, de
Greta-C, en opende een kantoor op Isle of Wight,
Verenigd Koninkrijk. Tegen het eind van dit decen-
nium beschikte Carisbrooke Shipping Ltd over een
vloot van 6 schepen met 450 en 850 ton draagver-
mogen per schip.

Het doel van de voortdurende groei in de jaren ’80
en ’90 was tweeledig: enerzijds uitbreiding van de
vloot, anderzijds modernisering en vergroting van
de schepen, waardoor Carisbrooke Shipping Ltd
zich meer kon gaan richten op de internationale
kleine handelsvaart. Deze strekt zich uit van West-
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Europa, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee tot
aan de Baltische Zee, Afrika, Noord- en Midden-
Amerika. Carisbrooke Shipping Ltd boekte al vrij
snel succes in deze sector met als gevolg een
groeiende behoefte aan een substantiële uitbrei-
ding van de vloot. Sinds 1997 breidt Carisbrooke
Shipping (Holland) BV deze uit door gebruik te
maken van scheepvaart-CV’s. 

Carisbrooke Shipping heeft een lange ervaring 
in de scheepvaart. Directeur Willem Wester is in
1969 bij de organisatie als stuurman begonnen. 
In 1972 werd hij kapitein en vanaf dat jaar is hij
voor 40% mede-eigenaar van de rederij. Zijn 
Nederlandse afkomst geeft het bedrijf goede 
banden met Nederland. Op de schepen van 
Carisbrooke Shipping werken in totaal ongeveer
200 bemanningsleden. 

Activiteiten, markt en klanten
De hoofdactiviteit van Carisbrooke Shipping Ltd is
het exploiteren van schepen; het bevrachten vormt
hiervan een onderdeel. Het bevrachten gebeurt via

vaste ladingcontracten, via verhuur aan derden die
het schip op hun beurt bevrachten en door spotbe-
vrachting, waarbij per reis lading wordt geboekt.
Tarieven voor vaste ladingcontracten en voor ver-
huur aan derden worden voor een bepaalde perio-
de vastgesteld (in de meeste gevallen één jaar en
langer). Tarieven voor de spotbevrachting fluctu-
eren constant en hangen sterk af van aanbod van
en vraag naar schepen op dat moment.

Ongeveer twee derde van de omzet wordt gegene-
reerd via vaste contracten, inclusief het verhuur
van schepen aan derden. Hierdoor is het bedrijfs-
resultaat maar beperkt blootgesteld aan de con-
stante fluctuatie van de spotmarkt. Dit neemt ove-
rigens niet weg dat Carisbrooke Shipping Ltd om
haar klanten zo goed mogelijk van dienst te kun-
nen zijn, regelmatig voor korte periodes andere
schepen inhuurt.

Carisbrooke Shipping Ltd en de aan haar gelieer-
de ondernemingen vervoeren lading voor een
groot aantal, voornamelijk industriële organisa-
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ties. In de laatste jaren is meer dan de helft van de
omzet behaald door bediening van vaste klanten
zoals Cleveland Potasch, Cargill, Thiessen Arcelor,
La Farga, U.A.L., Transmares, Trinitas Maritime
Carriers BV en DSM AGRO.

De Carisbrooke Groep heeft de laatste jaren goede
operationele resultaten behaald. In het laatste
boekjaar, eindigend op 31 december 2006, kon de
stijgende lijn ondanks de hoge brandstofprijzen
verder worden doorgetrokken. Het jaar 2006 werd
afgesloten met een netto winst van circa € 20 mil-
joen. 

5.4 Verzekeringen
Gedurende de investeringsperiode bestaat de
kans dat de Schepen averij oplopen. Voor de Sche-
pen zijn de volgende verzekeringen afgesloten:
- Cascoverzekering: de verzekering die dekking

geeft tegen het risico van schade aan de Sche-
pen en tegen het aansprakelijkheidsrisico. Deze
verzekering kent een eigen risico van € 50.000
per gebeurtenis. De rederijgroep heeft als be-
leid dat cascoschade tot een bedrag van circa
€ 150.000 niet bij de verzekeraar wordt ge-
claimd, dit om hoge premies te voorkomen. Van
deze schades wordt het eigen risico belast aan
het schip dat de schade heeft. Het overige deel
van het schadebedrag wordt verdeeld over alle
schepen die onder dezelfde verzekeringspolis
vallen.

- P&I verzekering (Protection & Indemnity); deze
verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
Cv jegens derden. Deze verzekering omvat een 
uitgebreide aansprakelijkheidsdekking, waar-
onder die uit hoofde van (milieu-)verontreini-
ging. Ten aanzien van deze verzekering zal door
de Beherend Vennoot een marktconform eigen
risicobedrag met de verzekeraar worden afge-
sloten.

- Molestverzekering; deze verzekering biedt 
dekking tegen gevaren die kunnen worden aan-
gemerkt als molest, zoals oorlogsmolest of 
stakingsmolest. Ten aanzien van deze ver-
zekering zal door de Beherend Vennoot een
marktconform eigen risicobedrag met de ver-
zekeraar worden afgesloten.

- Loss of Hire verzekering: de verzekering voor
inkomstenderving in de tijd dat de Schepen door
schade niet kunnen varen. Gedurende deze 
periode wordt een vast bedrag per dag vergoed
gedurende een periode van 60 dagen met een
eigen risico van 14 dagen. 

5.5 Verkoopbeleid
In de prognose is ervan uitgegaan dat de Schepen
in 2019 worden verkocht tegen een geschatte
waarde van USD 60.238.373, exclusief commis-
sies. Deze waarde is gebaseerd op een afschrij-
ving van 3,7% per jaar. Dit is een gangbaar per-
centage. Het is denkbaar dat de Schepen eerder
worden verkocht als dit qua rendement interes-
sant voor u is.

Carisbrooke Shipping heeft bij verkoop van de
Schepen het zogenaamde ‘right of first refusal’:
als Carisbrooke Shipping een marktconform bod
op de Schepen kan en wil evenaren dan heeft 
Carisbrooke het eerste recht op aankoop. 
De Beherend Vennoot en Hanzevast ontvangen 
samen in totaal een commissie van 2% van de
bruto verkoopprijs bij verkoop van de Schepen. 

Een besluit tot goedkeuring van de verkoop van de
Schepen kan alleen tot stand komen met een vol-
strekte meerderheid van de uitgebrachte stem-
men in een vergadering van vennoten waarin het
gehele commanditair kapitaal aanwezig of ver-
tegenwoordigd zou zijn. 



6.1 Fondsinvestering en -financiering
De totale fondsinvestering bedraagt USD
101.720.000. Uit tabel 6.1 blijkt hoe de totale fonds-
investering is opgebouwd en hoe de financiering
is samengesteld. Het Fonds financiert deze inves-
tering met USD 60.000.000 vreemd vermogen en
USD 41.720.000 eigen vermogen. Het vreemd 
vermogen betreft een hypothecaire lening van
USD 60.000.000. Eind 2018 is deze lening volledig
afgelost. Het eigen vermogen vloeit voort uit de
emissie van 556 Participaties. De prijs per Partici-
patie bedraagt USD 75.000, exclusief 3% emissie-
vergoeding (= USD 2.250 per Participatie). Vloot-
manager Carisbrooke Shipping committeert zich
aan het Fonds door met USD 8.344.000 in het eigen
vermogen deel te nemen. Ook een vennootschap
uit de Hanzevast groep neemt deel in het eigen
vermogen met USD 1.051.000.

Toelichting totale fondsinvestering
1 De bouwkosten van de Schepenbedragen in 

totaal USD 86.121.600. 
2 De financieringskosten omvatten de terug-

betaling kapitaal van 6% op jaarbasis op het 
ingebrachte eigen vermogen gedurende de
bouwperiode en de door de bank in rekening te
brengen afsluitprovisie voor het verstrekken
van de hypothecaire geldlening en de bijkomen-
de kosten. 

3 De kosten voor bouwbegeleiding omvatten 
onder meer de kosten voor initial outfitting en
supervisie tijdens de bouw. De kosten van de
initial outfitting betreffen de noodzakelijke 

6. Financiële uitgangspunten en prognose
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Tabel 6.1 Fondsinvestering en -financiering in USD 

 

 1 Aankoopprijs Schepen 86.121.600

 2 Financieringskosten 6.698.400

 3 Kosten bouwbegeleiding 

    en commissie 3.900.000

 Kostprijs schepen 96.720.000

 4 Plaatsingsrisicopremie 3.051.600

 5 Projectinitialisatie eigen rederij 400.000

 6 Marketing- en 

    structureringskosten 1.219.760

 7 Werkkapitaal 328.640

 Bijkomende kosten 5.000.000

 

 Totale fondsinvestering 101.720.000

 Vreemd vermogen 60.000.000

 Eigen vermogen 41.720.000

Investering 

Tabel 6.2  Exploitatieprognose 2009-2019 in USD

    2009 I 2010 

Charterinkomsten  8.722.800 17.366.400 

Managementvergoeding Carisbrooke  513.054 1.020.992 

Hypotheekrente II  1.973.212 3.748.377 

Operationele kosten  2.211.000 4.445.700 

Managementvergoeding Hanzevast shipping  181.479 240.000 

Special Survey (groot onderhoud)  0 0 

Exploitatieresultaat III  3.844.055 7.911.331 

    

Aflossing hypotheek  1.319.017 4.862.694 

Rendementsuitkeringen  1.263.602 2.503.200 

Toename werkkapitaal  1.261.436 545.437 

Saldo liquiditeitsreserve 

(bij aanvang in 2009: 328.640 USD )  1.590.076 2.135.513 

       

Per Participatie van USD 75.000       

Exploitatieresultaat  6.910 14.222 

Exploitatieresultaat in % (gemiddeld 22,6%)  12,2% 19,0% 

Rendementsuitkering  2.272 4.500 

Rendementsuitkering in % (gemiddeld 8,3%)  6% 6% 

Liquiditeitsoverschot   2.858   3.839  

Slotuitkering bij verkoop schip    

Totale cumulatieve uitkering   2.272   6.772  

I        Gebroken boekjaar: in 2009 vanaf 30 maart en in 2019 tot 30 september.   
II      De rente op de hypothecaire lening wordt per kwartaal achteraf betaald.   
III      Betreft het exploitatieresultaat voor tonnagebelasting en afschrijvingen. 
        De besloten CV is door de fiscale transparantie geen (tonnage)belasting verschuldigd.



kosten voor reserve-onderdelen, bevoorrading
en kaarten. 

4 De plaatsingsrisicopremie wordt betaald voor
het verkrijgen van de garantie dat dit Fonds
wordt opgericht, ongeacht de plaatsing van alle
Participaties. De plaatsingsgarantie is afgege-
ven door Hanzevast capital.

5 De kosten van onze eigen rederij Hanzevast
Shipping hebben betrekking op projectinitiali-
satie, beoordeling van de Schepen en van de
charteraar.

6 De marketing- en structureringskosten omvat-
ten de kosten die betrekking hebben op het ont-

wikkelen van het verkoopmateriaal en de mar-
ketingactiviteiten ten behoeve van het Fonds.
Daarnaast hebben deze kosten betrekking op
accountantskosten en uitgaven voor fiscale en
juridische advisering. 

7 Bij aanvang is het werkkapitaal USD 328.640.

6.2 Exploitatieprognose
In tabel 6.2 treft u een weergave aan van het 
geprognosticeerde exploitatierendement over de
Beschouwingsperiode van 12 jaar.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I 

17.453.232 17.540.498 17.628.201 17.716.342 17.804.923 17.893.948 17.983.418 18.073.335 13.585.440

1.023.597 1.026.215 1.028.846 1.031.490 1.034.148 1.036.818 1.039.503 1.042.200 781.536

3.381.936 2.996.930 2.594.736 2.199.069 1.753.023 1.269.950 703.536 144.060 0

4.512.386 4.580.071 4.648.772 4.718.504 4.789.281 4.861.121 4.934.038 5,008.048 3.801.932

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 179.507

200.000 0 1.000.000 0 0 200.000 0 1.100.000 0

8.095.313 8.697.282 8.115.846 9.527.278 9.988.471 10.286.058 11.066.342 10.539.027 8.822.465

        

6.000.000 6.000.000 6,000.000 6.453.601 7.378.013 7.865.472 9.000.000 5.121.203 0

2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 5.006.400 8.737.197

-407.887 194.082 -387.354 570.477 107.259 -82.614 -436.858 411.423 85.269

1.727.627 1.921.708 1.534.354 2.104.832 2.212.090 2.129.476 1.692.618 2.104.042 2.189.310

14.553 15.635 14.590 17.127 17.956 18.491 19.894 18.946 15.860

19,4% 20,8% 19,5% 22,8% 23,9% 24,7% 26,5% 25,3% 28,2%

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 9.000 15.707

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 12% 28%

 3.106   3.455   2.758   3.784   3.977   3.828   3.043   3.782   3.936 

        106.125

 11.272   15.772   20.272   24.772   29.272   33.772   38.272   47.272   173.039

    
    



Poolinkomsten
De 4 Schepen varen samen in een pool. Poolen
heeft als voordeel dat eventuele dalingen in de
dagopbrengsten worden gedempt. Een ander
voordeel van een commerciële pool is dat de 
bevrachter ervoor kan zorgen dat de inkomsten
van de totale vloot worden geoptimaliseerd door
middel van een combinatie van langlopende con-
tracten (timecharters) en kortlopende spotmarkt
contracten. In de pool wordt geen onderscheid ge-
maakt ten aanzien van de bevrachting per schip. 

De charterinkomsten zijn conservatief geprognos-
ticeerd en gebaseerd op de jarenlange ervaring
van Carisbrooke Shipping met soortgelijke sche-
pen. Het eerste jaar zijn de dagopbrengsten ge-
prognosticeerd op USD 12.000 per schip. Hierna
worden deze vrachtopbrengsten jaarlijks slechts
met slechts 0,5% geïndexeerd. Er is uitgegaan 
van 360 opbrengstdagen per jaar. De meer-

opbrengsten worden in mindering gebracht op de
scheepshypotheek, zodat deze naar verwachting
eind 2018 geheel is voldaan. Dit verlaagt de jaar-
lijkse kosten en daarmee het ondernemersrisico
en verhoogt de winstpotentie van het fonds. De
jaarlijkse rendementsuitkering uit de exploitatie
van de Schepen is geprognosticeerd op 6%, uit te 
betalen in gelijke termijnen per kwartaal.

Hypotheekrente en aflossingen
De hypotheekrente is vooralsnog variabel. Er is
gerekend met een rente van 6,6% gedurende de
gehele Beschouwingsperiode. De Beherend Ven-
noot heeft de mogelijkheid de hypotheekrente op
een haar conveniërend moment vast te zetten. 
De Beherend Vennoot is voornemens deze rente
meerjarig te fixeren, nadat de exploitatie van de
Schepen van start is gegaan. Contractueel is vast-
gelegd dat USD 250.000 per kwartaal per schip
wordt afgelost. De jaarlijkse rendementsuitkering
uit de exploitatie van de Schepen is geprognosti-
ceerd op 6%, uit te betalen in gelijke termijnen per
kwartaal. De meeropbrengsten uit de exploitatie
van de Schepen worden in mindering gebracht op
de hypotheek, zodat deze naar verwachting aan
het eind van 2018 geheel is voldaan.

Exploitatiekosten
Kosten worden gemaakt voor het bevrachten en
voor het vlootmanagement. De Beherend Vennoot
heeft de mogelijkheid om het technisch en com-
mercieel management uit te besteden. De Behe-
rend Vennoot ontvangt jaarlijks voor haar werk-
zaamheden een vergoeding van 3% over de
gerealiseerde opbrengsten en een vaste ver-
goeding van USD 125.000 per schip voor het 
technische beheer. Deze vergoedingen behoren
tot de normale bedrijfskosten en worden betaald
voordat er uitkeringen aan de Participanten
plaatsvinden. 
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De operationele kosten van in totaal USD 4.380.000
op jaarbasis omvatten voornamelijk de uitgaven
voor de dagelijkse exploitatie van de Schepen, de
bemanning, regulier klein onderhoud en de ver-
zekeringen. Deze kosten zijn vooral in USD geno-
mineerd, maar kunnen ook in andere valuta zijn.
In de prognose is uitgegaan van 365 kostendagen
per jaar en een jaarlijkse indexatie van deze 
kosten met 1,5%. 

De vaste beheervergoeding voor Hanzevast 
Shipping bedraagt in totaal USD 240.000 op jaar-
basis. Deze vergoeding strekt ondermeer tot het
toezicht binnen het Fonds, kwartaalrapportages,
de jaarrekening met accountantsverklaring en de
organisatie van de jaarvergadering.

Periodiek is groot onderhoud ingecalculeerd on-
der de naam Special Survey. Dit alles behoort tot
de gewone gang van zaken van de onderneming.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt gedeeltelijk op
kwartaalbasis uitgekeerd aan de Participanten en
gedeeltelijk aangewend ter aflossing van de hypo-
thecaire lening en ter reservering voor onvoorzie-
ne omstandigheden.

6.3 Rendement
Het hoge geprognosticeerde totaalrendement 
bedraagt 11,7% per jaar over de Beschouwings-
periode. De rendementsuitkeringen vinden op
kwartaalbasis plaats. Het Fonds kiest er bewust
voor de hypotheek versneld af te lossen. Dit ver-
laagt de jaarlijkse rentekosten en daarmee het
ondernemersrisico en verhoogt de winstpotentie
van het Fonds. Door de versnelde hypotheekaflos-
sing bedragen de geprognosticeerde rendements-
uitkeringen tot 2018 6%. Hierna stijgt het geprog-
nosticeerde rendement naar 28% per jaar. 

Per Participatie van USD 75.000 wordt bovenop de
rendementsuitkeringen aan het einde van de 
Beschouwingsperiode in 2019 nog een slotuit-
kering geprognosticeerd van USD 110.061. In 
totaal ontvangt u geprognosticeerd USD 180.817
op uw inleg van USD 75.000.
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Tabel 6.3  Rendementsopbouw in USD

Geïnvesteerd Eigen Vermogen Totaal volume fonds Bedrag per participatie

Inleg: Eigen Vermogen 41.720.000  75.000 

    

Uitkering gedurende Beschouwingsperiode   

Uitkering gedurende bouwperiode 2007-2009 4.326.526  7.778 

Totaal Uitkering gedurende exploitatie 2009-2019 35.032.798  62.978 

Totaal Uitkering bij verkoop 30-9-2019 59.033.605  106.125 

Totaal Uitkering werkkapitaal 30-9-2019 2.189.310  3.936 

Totaal uitkering Beschouwingsperiode (inclusief inleg) 100.582.240  180.817 

Gemiddelde uitkering gedurende Beschouwingsperiode in % 11,7% 11,7%



7.1 Juridische aspecten

De commanditaire vennootschap
Het Fonds wordt voor onbepaalde tijd aangegaan
als besloten commanditaire vennootschap naar
Nederlands Burgerlijk recht, naar verwachting
per 1 juni 2007. Het Fonds is de uitgevende instel-
ling van de Participaties. De commanditaire ven-
nootschap is een samenwerkingsverband tussen
de Beherend Vennoot en de Commanditaire Ven-
noten (Participanten). Als Beherend 
Vennoot treedt op Carisbrooke Shipping (CV 14)
BV, die wettelijk bevoegd is namens het Fonds op
te treden. 

Doel van het Fonds is het met winstoogmerk en
voor gemeenschappelijke rekening verwerven,
exploiteren en verkopen van 4 multi-purpose
schepen met elk een laadvermogen van 12.600
DWT. Zie artikel 1 van de concept CV-akte zoals
opgenomen in bijlage 1.

Het dagelijks beheer van het Fonds is in handen
van Beherend Vennoot Carisbrooke Shipping (CV
14) BV met als enige aandeelhouder Carisbrooke
Shipping. Er is een Raad van Commissarissen
aangesteld, die toezicht houdt op het beleid van de
Beherend Vennoot. De Beherend Vennoot heeft
voor bepaalde handelingen de goedkeuring van de
vergadering van vennoten nodig, zoals voor de
verkoop van de Schepen of voor het afsluiten van
contracten boven USD 250.000, met uitzondering
van het aangaan van commerciële overeenkom-
sten. (Zie artikel 6 van de CV-akte in Bijlage 1) 

De Raad van Commissarissen binnen de Behe-
rend Vennoot zal bestaan uit 4 personen: 2 aan 
Carisbrooke Shipping gerelateerde personen en 
2 door Hanzevast capital aan te wijzen personen.
Besluitvorming in de Raad van Commissarissen 
is gebaseerd op meerderheid van stemmen. 
Wanneer de stemmen staken wordt een onaf-
hankelijke deskundige benoemd die een beslis-
sende stem heeft.

7. Juridische en fiscale aspecten
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Het beleid van de Beherend Vennoot is gericht op
het behalen van een maximaal rendement. Stren-
ge kostenbewaking is daarbij speerpunt. De Be-
herend Vennoot is belast met de dagelijkse leiding
en is binnen de begrenzingen van de CV-akten
(bijlagen 1-3) bevoegd namens het Fonds op te
treden en deze te verbinden. De Beherend Vennoot
is onbeperkt aansprakelijk. De Participant is
maximaal tot de hoogte van zijn of haar inbreng
aansprakelijk mits de Participant geen beheerda-
den namens het Fonds verricht. 

De tekst van de ontwerp CV-akten zijn als bijlagen
in dit prospectus opgenomen. De officiële en ach-
terliggende documenten waarop dit prospectus is

gebaseerd liggen tot aan sluitingsdatum ter inza-
ge bij de Beherend Vennoot.

De structuur
Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen
in dit Fonds deelnemen via de Open of Besloten
CV. Rechtspersonen kunnen bij voldoende belang-
stelling bovendien deelnemen via Rendements-
fonds Hanzevast II CV (= het Rendementsfonds).
Zie schema 7.1. De Besloten CV draagt de naam
Vlootfonds Hanzevast II CV en zal economisch ei-
genaar van de Schepen worden.

Een Participatie in de Besloten CV is beperkt ver-
handelbaar. Voor overdracht van een Participatie

Participanten 
(rechtspersonen)

Scheepsmanagement

Participanten 
(rechts- en natuurlijke personen)

Participanten 
(rechts- en natuurlijke personen)

Rendementsfonds Hanzevast II CV
(Open CV)

Hanzevast Participatie II CV
(Open CV)

Carisbrooke
Shipping (Holland) BV

Vlootfonds Hanzevast II CV
(Besloten CV)

(economisch eigenaar)

Carisbrooke Shipping (CV 14) BV
(Beherend Vennoot)
(juridisch eigenaar)

Schema 7.1  Structuur Fonds

100%
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is toestemming van alle andere vennoten van de
Besloten CV noodzakelijk. De Besloten CV biedt
belastingvoordeel zoals in de volgende paragraaf
is beschreven. 

Hanzevast Participatie II CV (= de Open CV) en het
Rendementsfonds zullen deelnemen in de Beslo-
ten CV. De Open CV en het Rendementsfonds heb-
ben als doel op te treden als Commanditaire Ven-
noot in de Besloten CV. Participaties in de Open CV
en in het Rendementsfonds zijn eenvoudiger ver-
handelbaar dan Participaties in de Besloten CV.
Voor de overdracht is alleen de goedkeuring van
de Beherend Vennoot noodzakelijk. Deze goed-
keuring zal alleen in uitzonderlijke gevallen kun-
nen worden geweigerd. 

Carisbrooke Shipping (CV 14) BV is Beherend Ven-
noot van de Open CV, de Besloten CV en het Ren-
dementsfonds. De Beherend Vennoot zal het juri-
dische eigendom van de Schepen verkrijgen. De
bepalingen van de CV-akten van de Open CV, de
Besloten CV en het Rendementsfonds zijn zodanig
op elkaar afgestemd dat iedere stem van een Par-
ticipant in de Open CV of het Rendementsfonds
wordt vertaald in een stem in de Besloten CV. Al-
dus hebben de Participanten in alle CV’s dezelfde
zeggenschap ten aanzien van de Schepen. 
De Besloten CV biedt belastingvoordeel zoals in
paragraaf 7.2 is beschreven.

Beherend Vennoot
Het Fonds heeft de dagelijkse leiding uitbesteed
aan Carisbrooke Shipping (CV 14) BV, die optreedt
als Beherend Vennoot binnen de begrenzingen
van de CV-akten. De Beherend Vennoot heeft de
administratieve werkzaamheden uitbesteed aan
Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV. Jaar-
lijks stelt de Beherend Vennoot een balans, een
exploitatieoverzicht met toelichting en een begro-
ting van het Fonds op. De exploitatieprognose treft
u aan in tabel 6.2. Bij grote en vooral structurele
afwijkingen zal de Beherend Vennoot een nieuwe
exploitatieprognose opstellen.

Jaarvergadering
De Beherend Vennoot kan altijd een vergadering
van vennoten beleggen indien dat nodig wordt 
geacht. Zo ook de Participanten indien 20% van 
alle Participanten (gemeten in kapitaaldeelname
in het Fonds) dit nodig achten. De vennoten 
wor-den in ieder geval éénmaal per jaar uitge-
nodigd voor de jaarvergadering. Via schriftelijke
bijeen-roeping door de Beherend Vennoot zal 
de jaarver-gadering worden gehouden over de
voortgang binnen het Fonds en de definitieve 
resultaten.

Voor elk vol bedrag van éénduizend Amerikaanse
Dollars ($ 1.000,00) aan commanditaire deelname
kan door de betrokken Commanditaire Vennoot
één stem worden uitgebracht. (Zie bijlage 1, arti-
kel 4, lid 11)

Iedere Commanditaire Vennoot is in de winst ge-
rechtigd naar rato van zijn of haar inbreng in het
vermogen van de vennootschap. Gedetailleerde
informatie over de regelgeving omtrent de oproe-
ping (minimaal 7 dagen voor de vergadering
schriftelijk bekendgemaakt) en de besluitvorming
vindt u in de CV-akte (bijlage 1, artikel 4). Tijdens
de jaarvergadering van Vennoten worden onder



andere de begroting en de jaarrekening bespro-
ken, die bestaat uit:
• De balans
• De winst- en verliesrekening
• De toelichting.

Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Het
eerste boekjaar eindigt op 31 december 2007. De
balans en de winst- en verliesrekening van het
Fonds worden jaarlijks door een accountant ge-
controleerd, aan de Participanten toegestuurd en
ter goedkeuring aan de Participanten voorgelegd,
uiterlijk 6 maanden na sluiting van het boekjaar,
derhalve uiterlijk voor 1 juli van enig jaar. Na
goedkeuring van de jaarrekening wordt de plan-
matige uitkering vastgesteld. De betaalbaarstel-
ling, de samenstelling en de wijze van betaling
van uitkeringen worden bekend gemaakt aan het
adres van de Participant. Alle Participanten heb-
ben toegang tot de vergadering van het Fonds. 
Een Participant kan zich ter vergadering, mits bij
schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Wijziging voorwaarden
Een besluit tot wijziging van de overeenkomst kan
slechts worden genomen met een volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering waarin het gehele commanditair
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, met
dien verstande dat voor de navolgende wijzigingen
slechts met algemene stemmen kan worden 
besloten in een vergadering waarin het gehele
commanditaire kapitaal aanwezig of vertegen-
woordigd is:
- wijziging van het doel van de CV
- wijziging in de gerechtigheid tot de winst en het

liquidatiesaldo
- wijziging van de inbrengverplichting of invoe-

ring van enigerlei andere aanvullende verplich-
ting van een Commanditaire Vennoot.

Meer in het algemeen wordt ten aanzien van 
wijzigingen van de CV-bepalingen verwezen naar
bijlage 1, artikel 4 en artikel 16. Hierdoor kunnen
ook in beginsel rechten of zekerheden van de 
vennoten worden verminderd of beperkingen 
aan hen worden opgelegd.

Informatieverstrekking
Bij de Beherend Vennoot en bij Noord Nederland-
se Trustmaatschappij BV (NNT) liggen de volgende
documenten ter inzage:
• Jaarverslagen van het Fonds
• CV-akten van het Fonds

Participanten kunnen deze documenten op ver-
zoek tegen kostprijs ontvangen. De jaarverslagen
worden kosteloos door NNT verstrekt. Daarnaast
verstrekt de Beherend Vennoot op verzoek en 
tegen kostprijs de gegevens omtrent het Fonds
welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het
handelsregister moeten worden opgenomen. 
Participanten worden kwartaalsgewijs door NNT
op de hoogte gebracht van de rendementsuit-
keringen (de samenstelling van de uitkeringen 
en de wijze van betaalbaarstelling).

Fondsadministratie
De Beherend Vennoot besteedt het administra-
tieve beheer uit aan Noord Nederlandse Trust-
maatschappij BV (NNT). NNT verzorgt onder meer
de administratieve afhandeling van het plaat-
singstraject en de uitbetaling van de periodieke
rendementsuitkeringen, alsmede de informatie-
voorziening aan de Participanten. NNT is een zus-
terorganisatie van Hanzevast capital met dezelfde
aandeelhouders. Sinds 2003 is Noord Nederland-
se Trustmaatschappij BV ISO-gecertificeerd
(9001:2000). De directie wordt gevoerd door de
heer drs. H.J. Gorter.
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Ontbinding en vereffening
Besluiten tot ontbinding van de vennootschap
kunnen slechts worden genomen met een vol-
strekte meerderheid van de uitgebrachte stem-
men in een vergadering waarin het gehele com-
manditair kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd
is. Een voorstel tot ontbinding van het Fonds wordt
kenbaar gemaakt aan de vergadering. Bij ontbin-
ding dient een besluit genomen te worden over het
vermogen van het Fonds, in het bijzonder omtrent
de Schepen. Na besluit tot ontbinding van de CV
vindt zo spoedig mogelijk vereffening plaats. Het
batig saldo komt aan de Participanten ten goede
naar evenredigheid van ieders kapitaaldeelname.
De vereffening geschiedt door de Beherend 
Vennoot die in deze rekening en verantwoording
aflegt aan de Participant. Voor meer informatie zie
bijlage 1, artikel 11 en artikel 17.

Liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt aan de Participanten die
gerechtigd zijn tot het Fonds uitgekeerd in de ver-
houding van ieders kapitaalinbreng, waardoor de
Participaties vervallen. (Indien het vermogen van
het Fonds negatief is, ontvangen Participanten
geen uitkering ten gevolge van de liquidatie. Na
het afleggen van rekening en verantwoording kan
tot uitkering aan Participanten worden overge-
gaan. De Beherend Vennoot maakt een rekening
en verantwoording op die vergezeld gaat van een
verklaring van de accountant.

Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van het recht op rendement
bedraagt 5 jaar, gerekend vanaf de dag, volgende
op die waarop de vordering opeisbaar is gewor-
den. Indien de begunstigde niet te achterhalen is,
zal zijn/haar rendement ten gunste van het Fonds
komen.

7.2 Fiscale aspecten

In deze paragraaf is ervan uitgegaan dat u in 
Nederland woont (dan wel dat uw BV daar geves-
tigd is) en dat u ook in Nederland belastingplichtig
bent. De situatie is beschreven naar de stand van
de fiscale wetgeving en jurisprudentie per 1 april
2007. Indien in uw situatie bijzonderheden spelen,
adviseren wij vooraf met uw eigen belasting-
adviseur te overleggen. 

7.2.1 De CV en de fiscus

Afspraak met de belastingdienst
Met de Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotter-
dam, zijn in een zogenaamde vaststellingsover-
eenkomst bindende afspraken gemaakt over de
fiscale behandeling voor de Commanditaire 
Vennoten van deelname in dit project, Vlootfonds
Hanzevast II CV, Hanzevast Participatie II CV (open
CV) en Rendementsfonds Hanzevast II CV.

De Belastingdienst Rijnmond is bevoegd om af-
spraken te maken die landelijke geldingskracht
hebben. De Belastingdienst Rijnmond keurt ook
de invulinstructies voor uw belastingaangifte
goed. Uw eigen belastinginspecteur moet deze 
invulinstructies volgen, die u jaarlijks ontvangt.

Tonnageregime
Het tonnageregime is in 1996 ingevoerd ter stimu-
lering van de Nederlandse zeescheepvaart. Bij de
bepaling van de fiscale winst blijven de feitelijk
behaalde omzet en de daarmee samenhangende
kosten buiten beschouwing. Het tonnageregime is
van toepassing op winst uit zeescheepvaart be-
haald met de exploitatie van een schip in het inter-
nationale verkeer over zee. Het beheer van het
schip moet daarbij in belangrijke mate plaats-
hebben in Nederland. Tevens dienen de schepen
onder EU-vlag te varen. In de situatie van Vloot-



fonds Hanzevast II CV wordt het strategisch be-
heer van de Schepen verricht door de Participan-
ten. Via de CV-akten gaan alle Participanten 
namelijk over het aan- en verkoopbeleid en de 
investeringen, alsmede over de wijze waarop het
commerciële, technische en bemanningsbeheer
plaatsvinden. De Beherend Vennoot, Carisbrooke
Shipping (CV14) B.V., geeft opdracht tot het uitvoe-
ren van het commercieel, technische en beman-
ningsbeheer aan Carisbrooke Shipping Ltd. te 
Cowes United Kingdom. Daarnaast voeren de
schepen de Engelse vlag. Ten aanzien van Vloot-
fonds Hanzevast II CV kan gesteld worden dat der-
halve aan de voorwaarden van het tonnageregime
wordt voldaan.

Het netto-tonnage van ieder multi-purpose schip
bedraagt circa 4.300 ton. Netto-tonnage is de maat
van de nuttige capaciteit van een schip zoals ver-
meld in de internationale meetbrief. Voor de toe-
passing van de fiscale winstvaststelling mag het
netto-tonnage van het schip op 1.000 ton naar be-
neden worden afgerond. Bij een afgerond netto-
tonnage van 4.000 per schip bedraagt de fiscale
winst dan € 77,49 per participatiebedrag van 
USD 75.000 per jaar. Dat bedrag staat vast, ervan
uitgaande dat de Schepen het gehele kalenderjaar
worden geëxploiteerd en de CV geen inkomsten
heeft genoten die niet onder de tonnageregeling
vallen. Zowel particulieren als BV’s kunnen pro-
fiteren van de tonnageregeling. 

De Schepen zullen in de loop van het jaar 2009
worden opgeleverd door de Chinese werf Jiangsu
Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd. Tot het moment
van oplevering ontvangt u een vergoeding van 6%
per jaar. Deze vergoeding zal worden aangemerkt
als terugbetaling van kapitaal en is derhalve niet
belast.

Voor de toepassing van het tonnageregime dient in
het jaar 2007 een verzoek te worden gedaan bij de
Belastingdienst. Dit verzoek dient in beginsel door
iedere Participant zelf gedaan te worden bij het 
eigen kantoor van de Belastingdienst. De Behe-
rend Vennoot zal u hierbij behulpzaam zijn.

Fiscale aspecten van de open 
en besloten CV
De fiscale behandeling van participanten in een
open CV is anders dan van participanten in een
besloten CV. De winst van een open CV wordt 
namelijk bij die CV zelf belast, terwijl de winst van
een besloten CV naar verhouding van ieders 
kapitaaldeelname aan de vennoten van die 
besloten CV wordt toegerekend. Hierna wordt de
fiscale behandeling bij deelname in beide soorten
CV’s uitgebreid toegelicht.

Fiscale aspecten particuliere 
deelnemers
Particuliere deelnemers kunnen deelnemen in 
zowel de Open als de Besloten CV. De Wet op de 
inkomstenbelasting 2001 verdeelt de inkomens-
en vermogensbestanddelen in drie boxen, te 
weten:
• Box 1: inkomsten uit werk en woning
• Box 2: inkomsten uit aanmerkelijk belang
• Box 3: inkomsten uit sparen en beleggen.
Particuliere deelnemers in de Besloten CV krijgen
te maken met box 1. Bij deelname in de Open CV
krijgt men te maken met box 3. Alleen als men
een aanmerkelijk belang heeft in de Open CV komt
box 2 in het geding. Er is sprake van een aanmer-
kelijk belang, indien een Participant (al dan niet
samen met zijn partner, directe familieleden of
BV’s) 5% of meer in het commanditair kapitaal 
bezit dan wel rechten daarop heeft.
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Fiscale aspecten open CV
Hanzevast Participatie II CV en Rendementsfonds
Hanzevast II CV zijn open CV’s, zodat de resultaten
van die CV’s bij de CV’s zelf (en niet bij de Partici-
panten) worden belast. Ook de open CV’s kunnen
gebruik maken van de tonnageregeling. Partici-
panten in Hanzevast Participatie II CV en Rende-
mentsfonds Hanzevast II CV hoeven daarvoor zelf
geen actie te ondernemen. Hanzevast Participatie
II CV en Rendementsfonds Hanzevast II CV betalen
per participatiebedrag van USD 75.000 een bedrag
van € 19,76 vennootschapsbelasting per jaar. 

7.2.2 Deelname door particuliere 
beleggers

Fiscale aspecten voor particuliere
deelnemers in de Besloten CV
Vlootfonds Hanzevast II CV is een Besloten CV. Dit
betekent dat u bij deelname in deze CV wordt aan-
gemerkt als medegerechtigde en de winst uit uw

Participatie zal worden belast in box 1 (inkomsten
uit werk en woning). Door deelname in Vlootfonds
Hanzevast II CV hevelt u vermogen over van box 3
naar box 1, waardoor u per saldo 1,2% vermo-
gensrendementsheffing bespaart. De jaarlijkse
winst uit onderneming bedraagt slechts € 77,49
per participatiebedrag van USD 75.000. De ver-
schuldigde belasting bedraagt maximaal 52% 
(tarief in box 1 in 2007) over € 77,49 ofwel circa 
€ 40,29 per participatiebedrag van USD 75.000 per
jaar. 

Particuliere deelnemers in Vlootfonds Hanzevast
II CV moeten in 2007 zelf een beschikking voor de
tonnageregeling aanvragen bij de Belastingdienst.
Zij worden door de fiscus verplicht op elektroni-
sche wijze aangifte inkomstenbelasting te doen.
Ook moeten zij jaarlijks een schatting van hun 
inkomen van het achterliggende en lopende jaar
bij de fiscus indienen. 
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Fiscale aspecten voor particuliere
deelnemers in de Open CV
Hanzevast Participatie II CV is een open CV. Dit be-
tekent dat uw deelname in Hanzevast Participatie
II CV wordt belast in box 3 (inkomsten uit sparen
en beleggen) en derhalve jaarlijks per saldo 1,2%
vermogensrendementsheffing verschuldigd bent
over de gemiddelde waarde van uw participaties
in deze CV. De uitkeringen uit de Open CV worden
daarentegen niet belast. Het heffingvrije vermo-
gen in box 3 bedraagt in 2007 ¤ 20.014 per per-
soon. Op verzoek kunt u het heffingvrije bedrag
van uw partner eveneens benutten. Voor ouderen
en als u minderjarige kinderen hebt, kunnen extra
vrijstellingen gelden. 
Indien u naast een Participatie in Hanzevast Parti-
cipatie II CV activiteiten uit (zee) scheepvaart ver-
richt, kunnen andere fiscale gevolgen spelen.
Neem hierover contact op met uw eigen belasting-
adviseur.

Indien uw deelname (d.w.z. van u en uw partner,
directe familieleden en/of uw BV) 5% of meer van
het CV-kapitaal van Hanzevast Participatie II CV
bedraagt, dan wordt uw deelname niet belast in
box 3 maar in box 2. Dit betekent dat u 25% inkom-
stenbelasting verschuldigd bent over het bedrag
dat u bóven uw inleg ontvangt. 

In de vaststellingsovereenkomst is vastgelegd, dat
als u deelneemt in zowel Hanzevast Participatie II
CV als in Vlootfonds Hanzevast II CV, de Participa-
ties in Hanzevast Participatie II CV onveranderd in
box 3 worden belast. Dit geldt echter alleen indien
Vlootfonds Hanzevast II CV en Hanzevast Partici-
patie II CV de enige CV’s zijn waarin u deelneemt
en u als Participant verder geen activiteiten ver-
richt die zien op zeevaart of hiermee verband 
houden. Voorgaande geldt ook voor de fiscale 
behandeling van de particuliere deelnemers in
Vlootfonds Hanzevast II CV, maar dan voor de

heffing in box 1. Als u een belang van 5% of meer
in Hanzevast Participatie II CV heeft, valt uw Parti-
cipatie, zoals hiervoor uiteengezet in box 2.

7.2.3 Deelname door BV’s

Fiscale aspecten voor BV’s 
die in de Besloten CV deelnemen
BV’s die deelnemen in Vlootfonds Hanzevast II CV,
zijn 25,5% (maximum tarief 2007) vennootschaps-
belasting verschuldigd over ¤ 77,49 fiscale winst
per participatiebedrag van USD 75.000. Dat komt
overeen met ¤ 19,76 vennootschapsbelasting per
jaar. 

Fiscale aspecten voor BV’s 
die in de Open CV deelnemen
BV’s die deelnemen in Hanzevast Participatie II CV
zijn over de ontvangen uitkeringen in beginsel
vennootschapsbelasting verschuldigd. Indien u
met uw BV een belang van ten minste 5% in het
commanditair kapitaal van Hanzevast Participatie
II CV neemt, bent u over de rendementen uit de
Open CV in beginsel géén vennootschapsbelasting
verschuldigd vanwege de toepassing van de zoge-
naamde deelnemingsvrijstelling.

Investerende rechtspersonen (BV’s) 
en het Rendementsfonds 
een aantrekkelijk alternatief
Indien ten minste 20 BV’s deelnemen voor mini-
maal USD 75.000 per deelnemende BV, bieden de
initiatiefnemers de mogelijkheid om een afzon-
derlijke open CV aan te gaan, Rendementsfonds
Hanzevast II CV (het Rendementsfonds), zodat de-
ze BV’s al bij een participatiebedrag van USD
75.000 gebruik kunnen maken van de deelne-
mingsvrijstelling. Omdat het een open CV is, zijn
de Participaties verhandelbaar zonder toestem-
ming van alle commanditaire vennoten. Het 
Rendementsfonds zal dezelfde bepalingen ken-
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nen als Hanzevast Participatie II CV met uitzon-
dering van onder andere de structureringskosten
voor het oprichten en instandhouden van het Ren-
dementsfonds als entiteit (bijlage 3). Carisbrooke
Shipping (CV1 4) B.V. zal de beherend vennoot zijn.
De kosten worden voornamelijk gemaakt voor het
opmaken van de jaarrekening, het verkrijgen van
de accountantsverklaring, het opstellen van de
aangifte vennootschapsbelasting en de jaarlijkse
bijdrage aan de Kamer van Koophandel.

7.2.4 Rendement na belastingen

7.2.5 Dividendbelasting
Bij deelname in Hanzevast Participatie II CV en
Rendementsfonds Hanzevast II CV krijgt u te ma-
ken met dividendbelasting. De uitkeringen worden
fiscaal namelijk aangemerkt als dividenden. Met
de fiscus is afgesproken dat het minimale kapitaal
per participatie gedurende de exploitatie van het
schip ten minste USD 1.000 zal belopen. Zolang
het totaal van de uitkeringen per participatie dus
minder bedraagt dan USD 74.000, kunnen deze
uitkeringen door de vennotenvergadering worden
gekwalificeerd als terugbetalingen op kapitaal.
Daarop hoeft geen dividendbelasting ingehouden
te worden. Zodra de uitkeringen een bedrag van
USD 74.000 per participatie overstijgen, kan het
meerdere niet worden aangemerkt als terugbe-
taling van kapitaal maar is het dividend. 
Hanzevast Participatie II CV en Rendementsfonds 

Hanzevast II CV moeten over winstuitkeringen
15% (tarief 2007) dividendbelasting inhouden en
afdragen. Particulieren die met hun belang in box
3 vallen en BV’s die een belang van minder dan 5%
in het commanditair kapitaal van Hanzevast Parti-
cipatie II CV of Rendementsfonds Hanzevast II CV
hebben, kunnen de dividendbelasting echter vol-
ledig terugkrijgen. Op de invulinstructies die u
ontvangt, staat precies aangegeven hoe u de te-
ruggave via uw belastingaangifte kunt claimen. Bij
BV’s die een belang van 5% of meer in het com-
manditair kapitaal van Hanzevast Participatie II CV
of Rendementsfonds Hanzevast II CV hebben en
waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing
is, behoeft geen dividendbelasting te worden inge-
houden.

Tabel 7.2  Verwacht netto rendement17

  Besloten CV Open CV

Particulieren 11,6% 11,6%

“Vermogensrendementsheffing in box 3 van 1,2%” nee ja

BV’s (deelname tenminste 5%) 11,6% 11,6%

BV’s (deelname minder dan 5%) 11,6% 7,5%

17 De berekening van het verwacht nettorendement is gebaseerd op het geprognosticeerde totaalrendement van 11,7% per jaar. 
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8.1 Onderzoeksrapport van de 
accountant

Opdracht
Wij hebben de in dit prospectus in hoofdstuk 6.1
tot en met 6.3 opgenomen prognose van Vloot-
fonds Hanzevast II CV te Rotterdam voor de 
periode 30 maart 2009 tot 30 september 2019 
onderzocht. De prognose, met inbegrip van de
veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
directie van Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. 
Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeks-
rapport inzake de prognose te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkom-
stig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot het onderzoek van toekomst-
gerichte financiële informatie, in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van
Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V., het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële
gegevens en het vaststellen dat de veronderstel-
lingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens
waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is
ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de veronderstellingen
geen redelijke basis vormen voor de prognose zo-
als opgenomen in hoofdstuk 6.1 tot en met 6.3.
Voorts zijn wij van mening dat deze prognose op
een juiste wijze op basis van de veronderstellin-
gen is opgesteld en is toegelicht.

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk af-
wijken van de prognose, aangezien de veronder-
stelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke
wijze zullen voordoen als hier is aangenomen en
de afwijkingen van materieel belang kunnen zijn.

Groningen, 10 mei 2007

Ernst & Young Accountants
namens deze

w.g. drs. P.J.T.A. van Kleef RA
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8.2 Verklaring Beherend Vennoot
Carisbrooke Shipping (CV 14) BV verklaart, mede
in haar hoedanigheid van uitgevende instantie van
de Participaties, dat de gegevens in dit prospectus,
voor zover dit aan haar redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn op de datum van het uitbrengen van
dit prospectus, in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid en dat geen gegevens zijn wegge-
laten, waarvan vermelding de strekking van dit
prospectus zou wijzigen. Op het kantoor liggen 
alle documenten van dit scheepsproject ter in-
zage.

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk 
afwijken van de prognose, aangezien de veronder-
stelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke
wijze zullen voordoen als hier is aangenomen en
de afwijkingen van materieel belang kunnen zijn.



De aanbieding staat in principe open tot 1 decem-
ber 2007. Afhankelijk van de snelheid van plaat-
sing is het mogelijk dat er wordt afgeweken van
deze datum.

Het participatiebedrag is USD 75.000 (exclusief 3%
emissievergoeding). Participanten in het Fonds
kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen
zijn. Als losse bijlagen treft u derhalve 2 inschrijf-
formulieren aan. U kunt deelnemen door uw in-
schrijfformulier samen met de vragenlijst beleg-
gersprofiel volledig ingevuld en ondertekend te
retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop.
Na beoordeling en verwerking van de gegevens
sturen wij het formulier door aan administratief
beheerder Noord Nederlandse Trustmaatschappij
BV.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de USD-
koers kan Hanzevast capital het participatiebe-
drag aanpassen tot het moment van toetreding,
uiterlijk 1 december 2007 of zoveel eerder als het
Fonds is volgetekend. De tegenwaarde van het
participatiebedrag dient echter, zolang de aanbie-
ding openstaat, minimaal ¤ 50.000 te bedragen.

Als u deelneemt als natuurlijk persoon stuurt u
een kopie van een geldig legitimatiebewijs met het
inschrijfformulier mee. Bij deelname door middel
van een rechtspersoon stuurt u een uittreksel uit
het Handelsregister van de Kamer van Koophan-
del mee, alsmede een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs van de vertegenwoordigende
perso(o)n(en). De inschrijfformulieren worden 
op volgorde van binnenkomst in behandeling 
genomen. Hanzevast capital heeft zich gemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens te 
’s Gravenhage en staat aldaar geregistreerd onder
nummer m1278591.

Deelnameprocedure
Na ontvangst van het inschrijfformulier is de pro-
cedure als volgt:
• U ontvangt van Noord Nederlandse Trustmaat-

schappij BV een bevestiging van deelname,
waarin is aangegeven hoeveel Participaties aan
u zijn toegewezen.

• Met de bevestiging ontvangt u tevens het 
verzoek om het participatiebedrag in USD te 
voldoen.

• Na bevestiging van de inschrijving en storting
zal de toetreding plaatsvinden. Na toetreding tot
het Fonds ontvangt u van Noord Nederlandse
Trustmaatschappij BV een afschrift van de CV-
akten en een ordner om alle bescheiden betrek-
king hebbende op het Fonds te bewaren.

• De Beherend Vennoot houdt de Participanten via
Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV op de
hoogte van het reilen en zeilen van het Fonds. U
ontvangt o.a.:
• een uitnodiging voor de jaarvergadering
• een jaarrekening
• een kwartaalbericht ter informatie
• een invulinstructie Inkomsten- dan wel 

Vennootschapsbelasting.

De jaarrekening wordt in de jaarvergadering ter
goedkeuring aan de Participanten voorgelegd,
waardoor u als deelnemer nauw betrokken blijft
bij het Fonds.

Uitsluiting
De inschrijfformulieren worden op volgorde van
binnenkomst in behandeling genomen. Hanzevast
capital behoudt zich het recht voor om inschrijf-
formulieren en toetreding zonder opgave van re-
denen te weigeren. Inschrijfformulieren die op
sluitingsdatum incompleet zijn, kunnen worden
uitgesloten van deelname. 

9. Inschrijven en deelnemen
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Tevens kunnen Hanzevast capital en de Beherend
Vennoot in overleg beslissen de belegging geen
doorgang te laten vinden indien zich onvoorziene
omstandigheden voordoen die de aard van de in-
vesteringspropositie wijzigen, bijvoorbeeld als de
Schepen niet kunnen worden geleverd. In dit uit-
zonderlijke geval zouden de aannames in het 
prospectus ingrijpend kunnen veranderen, waar-
door deelname in het Fonds minder aantrekkelijk
zou kunnen zijn. Door Noord Nederlandse Trust-
maatschappij BV worden, in opdracht van de Be-
herend Vennoot, de ontvangen deelnamebedragen
inclusief emissievergoeding dan volledig gere-
tourneerd (zonder rente) op het door de Partici-
panten opgegeven bankrekeningnummer ten 
behoeve van de uitkeringen.



Heden, de 
tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, 
notaris te Groningen:

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan de-
ze akte gehechte onderhandse volmacht, van de heer Gijsbert Jan van
Nieuwkoop, directeur, wonende te 3941 MT Doorn, Langbroekerweg 18,
geboren te Gouda op tien september negentienhonderd vier en zestig,
(on)gehuwd (en niet als partner geregistreerd), houder van een paspoort
met nummer M14354910, bij het geven der volmacht handelende als 
directeur van en als zodanig vertegenwoordigende de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid Carisbrooke Shipping (Holland)
B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, feitelijk gevestigd te 3331 MB
Zwijndrecht, Scheepmakerij 230, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 24284295, gemelde vennootschap ten deze handelende:
a. voor zich;
b. als directeur van en als zodanig vertegenwoordigende de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carisbrooke Shipping
(CV 14) B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, feitelijk gevestigd te
3331 MB Zwijndrecht, Scheepmakerij 230, ingeschreven in het han-
delsregister onder nummer 24414407.

De comparant verklaarde dat de besloten vennootschappen Carisbrooke
Shipping (CV 14) B.V. en Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., beiden 
genoemd, op heden een commanditaire vennootschap zijn aangegaan,
waarin Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. optreedt als beherende vennoot
en Carisbrooke Shipping (Holland) B.V. als - vooralsnog de enige - com-
manditaire vennoot. De comparant verklaarde dat voor de commanditaire
vennootschap de volgende bepalingen gelden:

"Naam, Zetel, Doel.
Artikel 1.
1. De commanditaire vennootschap draagt de naam: Vlootfonds Hanze-

vast II C.V. en is gevestigd te Rotterdam.
2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het in (economische zin) eigendom verwerven en exploiteren van
schepen of aandelen in schepen, hierna zowel gezamenlijk als elk
afzonderlijk aangeduid als: het schip;

b. het aangaan van financierings- en/of andere leningovereenkom-
sten met het bovenstaande verband houdende, alsmede het ver-
strekken van zekerheden terzake van deze financierings- en/of
andere leningovereenkomsten;

c. alle handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Duur.
Artikel 2.
1. De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De vennootschap eindigt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

Inbreng; Participatie.
Artikel 3.
1. Door de beherende vennoot Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. wordt

in de vennootschap ingebracht haar kennis, arbeid en vlijt, zulks in
zodanige omvang als voor een behoorlijk beheer en exploitatie van
schepen vereist en voldoende is, alsmede een bedrag in contanten
groot vijf en zeventigduizend Amerikaanse Dollars ($ 75.000,00).

2. Door de commanditaire vennoten worden in de vennootschap inge-
bracht bedragen in contanten, verdeeld in participaties waarvan de
grootte nader wordt vastgesteld.

3. Met onderling goedvinden kan ieder der commanditaire vennoten
meer geld of goederen in de vennootschap inbrengen.

4. De vergadering van vennoten kan besluiten dat daarvoor in aanmer-
king komende liquiditeiten worden aangewend tot terugbetaling op
de commanditaire participaties en derhalve tot verlaging van de 
nominale waarde daarvan.

5. De vennootschap houdt voor ieder der vennoten aan een op diens
naam staande:
a. kapitaalrekening, waarop de in de vorige leden bedoelde kapi-

taalstorting(en)  word(t)(en) geboekt;
b. resultatenrekening, waarop het aandeel van een vennoot in de

winst en in het verlies van de vennootschap wordt geboekt.
De sub a en b gemelde rekeningen zijn niet rentedragend.

6. Negatieve saldi op de resultatenrekeningen doen geen vorderingen
ten opzichte van de commanditaire vennoten ontstaan (geen ver-
plichting tot bijstorting).

7. Het te eniger tijd aanwezige vermogen zal goederenrechtelijk in 
eigendom toebehoren aan de beherende vennoot. Tussen de ven-
noten geldt dit vermogen economisch als gemeenschap.

Besluitvorming; Vergadering van vennoten.
Artikel 4.
1. De beherende vennoot of een door hem aangewezen aanwezige

treedt op als voorzitter van de vergadering van vennoten.
2. De vennoten vergaderen zo dikwijls dit gewenst wordt door de 

beherende vennoot of één of meer der commanditaire venno(o)t(en),
die (tezamen) voor meer dan twintig procent (20%) deelne(e)m(t)(en)
in het commanditaire kapitaal.

3. De oproepingen geschieden schriftelijk, op een termijn van ten min-
ste zeven dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering
niet meegerekend, door of namens de voorzitter, de beherende ven-
noot en/of de commanditaire venno(o)t(en) die de vergadering
wens(t)(en). Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de daartoe
door hem aangewezene, met dien verstande dat bij afwezigheid of
ontstentenis van beide de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
De notulen worden gehouden door de secretaris of degene die daar-
toe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen.

5. Is de hiervoor in lid 3 vermelde termijn niet in acht genomen of zijn
bij de oproep één of meer te behandelen punten niet vermeld, dan
kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits 
alle vennoten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
niemand zich verzet.

6. Vennoten kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevol-
machtigde doen vertegenwoordigen.

7. Met uitzondering van de in lid 8 en 9 van dit artikel genoemde be-
sluiten worden alle besluiten genomen met meerderheid van stem-
men ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal commanditaire vennoten.

8. Voor een besluit tot verkoop van een schip is vereist dat het aantal
stemmen overeenstemt met het aantal stemmen welke dienen te
worden uitgebracht ter verkrijging van een volstrekte meerderheid
van stemmen indien alle vennoten ter vergadering aanwezig zouden
zijn

9. Een besluit tot wijzigingen van deze overeenkomst zoals bedoeld in
artikel 16, alsmede een besluit tot ontbinding der vennootschap als
bedoeld in artikel 17 kan slechts worden genomen indien het aantal
stemmen overeenstemt met het aantal stemmen welke dienen te
worden uitgebracht ter verkrijging van een volstrekte meerderheid
van stemmen indien alle vennoten ter vergadering aanwezig zouden
zijn.

10. Indien in deze overeenkomst is bepaald dat de geldigheid van een
besluit van de vennoten afhankelijk is van het ter vergadering verte-
genwoordigd gedeelte van het commanditair kapitaal en dit gedeel-
te ter vergadering niet vertegenwoordigd is, kan een nieuwe verga-
dering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven
dagen en niet later dan dertig dagen na die eerste vergadering,
waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op
deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het commanditair
kapitaal, mits met de voor dat besluit geldende meerderheid van
stemmen.
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Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld
dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van
het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

11. Voor elk vol bedrag ad éénduizend Amerikaanse Dollars ($ 1.000,00)
aan commanditaire deelname kan door de betrokken commanditaire
vennoot één stem worden uitgebracht.
Een beherende vennoot heeft naast een eventuele deelname in het
kapitaal der vennootschap als zodanig één stem. 

12. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
13. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij eerste stemming de

volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, dan wordt een
tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de vol-
strekte meerderheid, dan wordt een eindstemming gehouden tussen
de twee personen, die bij de tweede vrije stemming beiden het
grootste aantal stemmen verwierven. Komen door gelijkheid van
stemmen meer dan twee personen voor de eindstemming in aan-
merking, dan wordt door één of meer tussenstemmingen tussen hen,
die bij de tweede vrije stemming een gelijk aantal stemmen verwier-
ven, beslist, wie hunner in de eindstemming zal komen. Staken de
stemmen bij een tussenstemming of bij de eindstemming, dan be-
slist het lot.

Vergoeding; Winstverdeling.
Artikel 5.
1. De beherende vennoot ontvangt ten laste van de winst- en verlies-

rekening de door hem ten behoeve van de vennootschap gemaakte
kosten, alsmede een jaarlijkse vergoeding van tweeduizend vijfhon-
derd Amerikaanse Dollars ($ 2.500,00). De resterende winst komt
toe aan de vennoten naar rato van hun kapitaaldeelname.

2. De door de vennootschap gedurende haar bestaan in enig boekjaar
geleden verliezen worden door de vennoten gedragen overeenkom-
stig het in de tweede zin van het vorige lid bepaalde, met dien ver-
stande dat de commanditaire vennoten niet gehouden zullen zijn als-
nog enig bedrag tot dekking van geleden verliezen te storten boven
het bedrag van hun deelname, zijnde het bedrag van de oorspronke-
lijke participatie of, indien conform artikel 3 lid 4 laatste alinea daar-
op terugbetaling heeft plaatsgevonden, de verlaagde nominale
waarde daarvan.
De vennoten kunnen unaniem van het vorenstaande afwijken.

Beherende venno(o)t(en).
Artikel 6.
1. De beherende vennoot is bevoegd, mits handelende binnen de gren-

zen van het doel der vennootschap, voor de vennootschap te hande-
len en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap
te verbinden.

2. Indien en voorzover de navolgende rechtshandelingen niet qua aard,
omvang en risico tot de gewone gang van zaken van de onderneming
der vennootschap kunnen worden gerekend, behoeft de beherende
vennoot, intern, voor het aangaan van die rechtshandeling de vooraf-
gaande goedkeuring van de vergadering van vennoten. 
Het betreft de volgende rechtshandelingen:
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van het schip;
b. het aangaan van borgtochten;
c. het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van processen,

zo eisend als verwerend, zullende voor het nemen van conserva-
toire maatregelen de voorafgaande goedkeuring niet vereist zijn;

d. het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden;
e. in het algemeen voor het verrichten van elke handeling die de

som of waarde van tweehonderd vijftigduizend Amerikaanse 
Dollars ($ 250.000,00) te boven gaat, echter met uitzondering van
het aangaan van charterovereenkomsten. 

Het staat de beherend vennoot vrij het schip gezamenlijk met andere
vergelijkbare schepen in een "pool" te (doen) exploiteren.

3. Indien en voorzover de economische gerechtigdheid tot het schip (zo-
als bedoeld in artikel 3 lid 7) ongewijzigd blijft, heeft de beherende
vennoot de bevoegdheid om het schip in een scheepsregister dat
haar goeddunkt te boek te stellen (het onder vreemde vlag laten 
varen van het schip of “omvlaggen”), waaronder begrepen het 
leveren van de juridische eigendom van het schip aan een door de
beherende vennoot speciaal daartoe in het leven geroepen rechts-
persoon naar het recht van het land van bedoeld scheepsregister. 
De in de vorige zin aangeduide rechtspersoon dient een doelstelling
te hebben welke – voorzover het mogelijk is naar het vigerende 
recht – gelijk is aan die van de beherende vennoot, terwijl haar (in
aandelen verdeeld) kapitaal dient toe te behoren aan de beherende
vennoot of haar aandeelhoud(st)er(s). In de voormelde bevoegdheid
is tevens begrepen het in verband met het “omvlaggen” van het
schip bezwaren van het schip met hypotheek en/of soortgelijke 
zekerheidsrechten.

4. De beherende vennoot mag zonder toestemming van de vergadering
van vennoten:
a. niet werkzaam zijn ten behoeve van een andere onderneming dan

die van de vennootschap, zulks met uitzondering van het optre-
den als beherende vennoot van commanditaire vennootschappen
die optreden als commanditair vennoot in de vennootschap;

b. zich niet verbinden als borg of hoofdelijk medeschuldenaar en
zich ook niet op andere wijze verbinden voor de verplichtingen
van derden.

5. De beherende vennoot geeft aan ieder der vennoten te allen tijde op
diens verlangen informatie omtrent de vennootschap.

6. De beherende vennoot is verplicht de aanwijzingen van de vergade-
ring van vennoten op te volgen omtrent de algemene lijnen van het
te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het per-
soneelsbeleid in de vennootschap.

Boekjaar; Jaarrekening.
Artikel 7.
1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. De beherende vennoot is verplicht binnen drie maanden na afloop

van elk boekjaar een balans en een winst- en verliesrekening – de
jaarrekening – op te maken en door een registeraccountant voor 
rekening van de vennootschap te doen controleren.
Een afschrift van de jaarrekening en van de accountantsverklaring
worden door de beherende vennoot aan ieder van de commanditaire
vennoten toegezonden.

3. De jaarrekening dient te worden vastgesteld in een binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar te houden vergadering van ven-
noten.

Winstreservering; Uitkering.
Artikel 8.
1. De winst is ter beschikking van de vergadering van vennoten, met

dien verstande dat reservering zal plaatshebben, tenzij de vergade-
ring van vennoten anders besluit. Indien de vergadering van venno-
ten besluit de winst uit te keren, dan geschiedt deze uitkering zo
spoedig mogelijk.

2. Er vindt geen winstuitkering plaats indien en zolang het over enig
voorafgaand jaar geleden verlies niet zal zijn aangezuiverd.

3. In tegenstelling tot het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel
kan de beherend vennoot besluiten tot een uitkering aan vennoten
indien de liquiditeiten dit toelaten. 
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Overdracht participatie.
Artikel 9.
1. Zonder schriftelijke toestemming van alle vennoten - zowel beheren-

de als commanditaire - kan, buiten het geval van vererving of legaat,
noch toetreding van - noch vervanging door een nieuwe vennoot,
daarin begrepen de overname van (een gedeelte van) een comman-
ditaire participatie door een andere commanditaire vennoot, plaats
hebben.

2. De beherende vennoot stuurt in geval van de beoogde toetreding
van een nieuwe commanditaire vennoot en/of de beoogde vervan-
ging van een commanditaire vennoot een verzoek om schriftelijke
toestemming toe aan alle vennoten. Indien een vennoot niet binnen
dertig dagen na ontvangst van het verzoek daarop een reactie heeft
gegeven, wordt hij geacht goedkeuring te hebben verleend tot de
vermelde toetreding of vervanging.

3. Een niet rechtspersoonlijkheid bezittende personenvennootschap of
andere samenwerkingsorganisatie kan niet als zodanig als com-
manditaire vennoot optreden; een lid van een maatschap of andere
samenwerkingsorganisatie kan uitsluitend voor zich commanditaire
vennoot zijn, met dien verstande dat indien de bedoelde samenwer-
kingsorganisatie een commanditaire vennootschap is, voor de toe-
passing van dit artikel uitsluitend de goederenrechtelijk gerechtigde
harer vennoten als commanditaire vennoot wordt aangemerkt.

4. Bij niet-nakoming van de bepalingen van dit artikel verbeurt de over-
tredende verkoper ten behoeve van de commanditaire vennootschap
een dadelijk opeisbare boete van vijftig duizend euro (€ 50.000,00),
onverminderd het recht van de mede-commanditaire venno(o)t(en)
om in plaats daarvan schadevergoeding te vorderen of andere acties
in te stellen, welke de wet geeft.

5. Een overname als in dit artikel bedoeld is tegenover de vennoot-
schap van kracht indien en zodra zij bij aangetekend schrijven aan 
de beherende vennoot ter kennis is gebracht dan wel door hem is 
erkend.

Vervanging beherend vennoot.
Artikel 10.
1. Het is de beherende vennoot niet toegestaan de vennootschap op te

zeggen, anders dan op grond van gewichtige redenen als bedoeld in
artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek. 

2. De vennootschapsovereenkomst kan door een besluit als bedoeld in
artikel 4 lid 7 met betrekking tot de beherende vennoot worden
beëindigd, indien:
de beherende vennoot handelingen heeft verricht of verplichtingen
is aangegaan die buiten het doel van de vennootschap vallen;
a. de beherende vennoot surséance van betaling is verleend of in

staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is 
ingediend;
een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is
voorgesteld of aangenomen of 

b. de beherende vennoot op enige andere wijze wordt opgeheven;
c. een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is

voorgesteld of aangenomen of de beherende vennoot op enige
andere wijze wordt opgeheven;

d. de beherende vennoot niet langer kantoor houdt in Nederland;
e. de beherende vennoot de taken en verplichtingen waarmee hij uit

hoofde van de vennootschapsovereenkomst is belast, op onbe-
hoorlijke wijze vervult; of

f. er sprake is van een belang van de beherende vennoot dat tegen-
strijdig is aan het belang van de commanditaire vennoten.

3. Indien de vennootschapsovereenkomst met betrekking tot de beheren-
de vennoot wordt beëindigd, zij het als gevolg van toepassing van
artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek, zij het als gevolg van toepassing
van dit artikel, zal de vennootschap van rechtswege worden voort-
gezet. De vergadering van vennoten zal als vervanging van de behe-
rende vennoot een rechtspersoon benoemen, welke benoeming zo
mogelijk plaatsvindt per datum van de beëindiging van de vennoot-

schapsovereenkomst met betrekking tot de beherende vennoot. Een
dergelijke benoeming vindt plaats door middel van een gewoon be-
sluit. Aangewezen kan slechts worden een rechtspersoon naar Ne-
derlands recht, kantoorhoudende in Nederland, die zich bereid heeft
verklaard om als beherende vennoot op te treden. De met inachtne-
ming van het voorgaande benoemde rechtspersoon kan zich aanslui-
ten bij deze overeenkomst krachtens het besluit waarin hij als opvol-
gend beherende vennoot werd benoemd, zonder verdere vereiste
formaliteiten of toestemmingen.

4. Indien de vennootschapsovereenkomst ten aanzien van de beheren-
de vennoot gedurende de duur van de vennootschapsovereenkomst
wordt beëindigd, zullen zijn rechten en verplichtingen als beherende
vennoot worden overgedragen aan en worden overgenomen door de
opvolgend beherende vennoot, onder de gehoudenheid van beide
partijen om zodanige stukken te tekenen en andere handelingen te
verrichten als noodzakelijk of wenselijk mocht zijn in verband met
het vorenstaande.

Einde (deelname) vennootschap.
Artikel 11.
1. De vennootschap eindigt indien de vennoten daartoe besluiten en

wel op het door hen bij dat besluit te bepalen tijdstip.
2. In geval een vennoot:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. wordt ontbonden in geval de vennoot een rechtspersoon is;
eindigt de vennootschap niet doch eindigt uitsluitend de vennoot-
schappelijke band met de betrokken vennoot.

3. In geval één of meer venno(o)t(en) ontbinding vorder(t)(en) op grond
van artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek kan de rechter één of meer
vennoten doen uittreden zonder de vennootschap te ontbinden.

4. Deze vennootschapsovereenkomst kan door een besluit door de ver-
gadering van vennoten met betrekking tot de beherende vennoot
worden beëindigd, indien:
a. de beherende vennoot handelingen heeft verricht of verplichtin-

gen is aangegaan die buiten het doel van de Vennootschap val-
len;

b. de beherende vennoot surséance van betaling is verleend of in
staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is 
ingediend;

c. een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is
voorgesteld of aangenomen of de beherende vennoot op enige
andere wijze wordt opgeheven;

d. de beherende vennoot niet langer kantoor houdt in Nederland;
e. de beherende vennoot de taken en verplichtingen waarmee hij uit

hoofde van deze overeenkomst is belast, op onbehoorlijke wijze
vervult;

f. er sprake is van een belang van de beherende vennoot dat tegen-
strijdig is aan het belang van de commanditaire vennoten.

Artikel 12.
Bij het eindigen der vennootschap is ieder der vennoten gerechtigd in het
vermogen der vennootschap voor het bedrag waarvoor hij in de boeken
der vennootschap is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn
aandeel in de behaalde winst casu quo het geleden verlies, met dien ver-
stande, dat de commanditaire vennoten niet tot bijstorting verplicht zijn,
een en ander blijkens de balans en winst- en verliesrekening, opgemaakt
per datum van het eindigen der vennootschap; artikel 7 lid 2 is van over-
eenkomstige toepassing.
De activa worden op de slotbalans opgenomen voor de waarde in het eco-
nomische verkeer.

Artikel 13.
1. Indien de vennootschap ten aanzien van één of meer vennoten ein-

digt, blijft de vennootschap bestaan en worden haar zaken door de
overige vennoten voortgezet.
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2. De voortzettende venno(o)t(en) heeft/hebben alsdan het recht alle
activa der vennootschap over te nemen of zich te doen toedelen en
te doen leveren, onder de verplichting alle passiva van de vennoot-
schap voor zijn of hun rekening te nemen en om aan de uitgetrede-
ne(n) uit te keren de waarde van zijn of hun aandeel in de vennoot-
schap en al hetgeen hij of zij verder ten laste van de vennootschap te
vorderen heeft of hebben.

3. De waarde van het aandeel zal worden vastgesteld door een balans
en een winst- en verliesrekening, op te maken naar de dag, waarop
de vennootschap ten aanzien van de uitgetreden venno(o)t(en) is
geëindigd; artikel 7 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 

4. Het door de voortzettende vennoot of vennoten aan de uitgetrede-
ne(n) verschuldigde bedrag zal te allen tijde kunnen worden afgelost,
doch niet anders kunnen worden opgeëist dan in vijf (5) gelijke jaar-
lijkse termijnen, voor het eerst één jaar nadat de vennootschap ten
aanzien van de uitgetredene(n) is geëindigd en vervolgens van jaar
tot jaar.

5. Over het nog verschuldigde bedrag moet een rente worden betaald,
gelijk aan het de door de Europese Centrale Bank gehanteerde Euri-
bor voor de betreffende periode, vermeerderd met één, te voldoen in
halfjaarlijkse termijnen, voor het eerst zes maanden na het eindigen
der vennootschap.

Overlijden.
Artikel 14.
In geval van overlijden van een commanditaire vennoot-natuurlijk per-
soon, zal (zullen) degene(n) die tot het aandeel van de erflater gerechtigd
is (zijn) de commanditaire vennootschap voor het nagelaten aandeel
voortzetten.

Onverdeeldheid.
Artikel 15.
Indien een aandeel in de vennootschap tot een onverdeeldheid is gaan
behoren moeten de eigenaren schriftelijk een persoon aanwijzen om hen
tegenover de vennootschap te vertegenwoordigen.

Wijzigingen der bepalingen.
Artikel 16.
Deze overeenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd bij een daartoe
met in achtneming van het in artikel 4 lid 9 genomen besluit, met dien ver-
stande dat tot de navolgende wijzigingen slechts met algemene stemmen
kan worden besloten in een vergadering waarin het gehele commandi-
taire kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is:
a. wijziging van het doel der vennootschap;
b. wijziging in de gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo;
c. wijziging van de inbrengverplichting of invoering van enigerlei 

andere aanvullende verplichting van een commanditaire vennoot.

Ontbinding.
Artikel 17.
De vennootschap kan worden ontbonden bij een daartoe met in acht-
neming van het in artikel 4 lid 9 genomen besluit.

Geschillen.
Artikel 18.
1. Alle geschillen betreffende de commanditaire vennootschap zullen

met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden on-
derworpen aan het oordeel van een commissie van bindend advies.

2. Deze commissie zal haar bindend advies geven volgens de regelen
van goede trouw en billijkheid zonder aan de straffe regelen van het
recht te zijn gebonden.

3. Deze commissie, die zal bestaan uit drie personen, zal door partijen
in onderling overleg worden benoemd of, bij gebreke van overeen-
stemming daaromtrent, door de president van de Rechtbank in het
Arrondissement te Rotterdam op verzoek van de meest gerede partij.

Geen overeenstemming wordt onder meer geacht aanwezig te zijn,
indien de benoeming van de commissie niet binnen een maand na
daartoe door één der partijen aan de andere partij bij aangetekend
schrijven gedaan verzoek, heeft plaatsgehad.

4. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit
het geval is.

5. De commissie is verplicht alle belanghebbenden, hetzij schriftelijk,
hetzij mondeling te horen.

6. Alle belanghebbenden hebben de bevoegdheid zich door raads-
lieden te laten bijstaan.

7. De commissie heeft de bevoegdheid getuigen en deskundigen te 
horen en openlegging of onderzoek van boeken en bescheiden te
vorderen.

8. Bij haar advies zal de commissie tevens het bedrag van de kosten
bepalen, alsmede wie van partijen deze kosten moet dragen.

9. Zij heeft de bevoegdheid de kosten geheel of ten dele over alle par-
tijen te verdelen of deze kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van
de commanditaire vennootschap te brengen.

10. De wijze van behandeling zal door de commissie zelfstandig worden
bepaald.

11. De uitspraak der commissie geldt als een bindend advies, waaraan
alle partijen zijn gehouden, en welke de kracht heeft van een tussen
partijen gesloten overeenkomst, ook wat de kosten betreft.

12. Al hetgeen hiervoor in het onderhavige artikel wordt bepaald, is niet
van toepassing in de situatie dat één of meer vennoten zich niet kun-
nen vinden in een conform de vennootschapsbepalingen genomen
besluit van de vergadering van vennoten. Een dergelijk besluit is bin-
dend voor alle vennoten.”

Slotbepalingen.
1. Het eerste boekjaar eindigt op één en dertig december tweeduizend

zeven.
2. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de vennootschap.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 2 behoeft de beherende

vennoot geen voorafgaande toestemming van de vergadering van
vennoten voor:
a. de aankoop van de schepen Jacqueline C, Johanna C, Janet C en

Juliet C;
b. de vestiging van een recht van eerste hypotheek op de schepen

Jacqueline C, Johanna C, Janet C en Juliet C tot een bedrag van
zestig miljoen Amerikaanse Dollars ($ 60.000.000,00), te ver-
meerderen met een opslag wegens rente en kosten.

4. Als eerste commanditaire vennoot treedt op de besloten vennoot-
schap Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., met een commanditaire
deelname ten bedrage van vijf en zeventigduizend Amerikaanse 
Dollars ($ 75.000,00).

5. De beherende vennoot Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. brengt 
– naast het in artikel 3 lid 1 vermelde – in de vennootschap in een
bedrag groot één honderd Amerikaanse Dollars ($ 100,00).

6. Op de vennootschap en de bepalingen waarop zij is aangegaan is
Nederlands recht van toepassing.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer 
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte en een toelichting daarop
aan de comparant, heeft deze verklaard tijdig vóór het verlijden van de in-
houd van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing
van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en
mij, notaris, ondertekend.
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Heden, de 
tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, 
notaris te Groningen:

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan 
deze akte gehechte onderhandse volmacht, van de heer Gijsbert Jan van
Nieuwkoop, directeur, wonende te 3941 MT Doorn, Langbroekerweg 18,
geboren te Gouda op tien september negentienhonderd vier en zestig,
(on)gehuwd (en niet als partner geregistreerd), houder van een paspoort
met nummer M14354910,
bij het geven der volmacht handelende als directeur van en als zodanig
vertegenwoordigende de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., statutair gevestigd te Rot-
terdam, feitelijk gevestigd te 3331 MB Zwijndrecht, Scheepmakerij 230,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24284295, gemelde
vennootschap ten deze handelende:
a. voor zich;
b. als directeur van en als zodanig vertegenwoordigende de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carisbrooke Shipping
(CV 14) B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, feitelijk gevestigd te
3331 MB Zwijndrecht, Scheepmakerij 230, ingeschreven in het han-
delsregister onder nummer 24414407.

De comparant verklaarde dat de besloten vennootschappen Carisbrooke
Shipping (CV 14) B.V. en Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., beiden ge-
noemd, op heden een commanditaire vennootschap zijn aangegaan,
waarin Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. optreedt als beherende vennoot
en Carisbrooke Shipping (Holland) B.V. als - vooralsnog de enige - com-
manditaire vennoot.
De comparant verklaarde dat voor de commanditaire vennootschap de
volgende bepalingen gelden:

"Naam, Zetel, Doel.
Artikel 1.
1. De commanditaire vennootschap draagt de naam: Vlootfonds Hanze-

vast II C.V. en is gevestigd te Rotterdam.
2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het in (economische zin) eigendom verwerven en exploiteren van
schepen of aandelen in schepen, hierna zowel gezamenlijk als elk
afzonderlijk aangeduid als: het schip;

b. het aangaan van financierings- en/of andere leningovereenkom-
sten met het bovenstaande verband houdende, alsmede het ver-
strekken van zekerheden terzake van deze financierings- en/of
andere leningovereenkomsten;

c. alle handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Duur.
Artikel 2.
1. De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De vennootschap eindigt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

Inbreng; Participatie.
Artikel 3.
1. Door de beherende vennoot Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. wordt

in de vennootschap ingebracht haar kennis, arbeid en vlijt, zulks in
zodanige omvang als voor een behoorlijk beheer en exploitatie van
schepen vereist en voldoende is, alsmede een bedrag in contanten
groot vijf en zeventigduizend Amerikaanse Dollars ($ 75.000,00).

2. Door de commanditaire vennoten worden in de vennootschap inge-
bracht bedragen in contanten, verdeeld in participaties waarvan de
grootte nader wordt vastgesteld.

3. Met onderling goedvinden kan ieder der commanditaire vennoten
meer geld of goederen in de vennootschap inbrengen.

4. De vergadering van vennoten kan besluiten dat daarvoor in aanmer-
king komende liquiditeiten worden aangewend tot terugbetaling op
de commanditaire participaties en derhalve tot verlaging van de 
nominale waarde daarvan.

5. De vennootschap houdt voor ieder der vennoten aan een op diens
naam staande:
a. kapitaalrekening, waarop de in de vorige leden bedoelde kapi-

taalstorting(en)  word(t)(en) geboekt;
b. resultatenrekening, waarop het aandeel van een vennoot in de

winst en in het verlies van de vennootschap wordt geboekt.
De sub a en b gemelde rekeningen zijn niet rentedragend.

6. Negatieve saldi op de resultatenrekeningen doen geen vorderingen
ten opzichte van de commanditaire vennoten ontstaan (geen ver-
plichting tot bijstorting).

7. Het te eniger tijd aanwezige vermogen zal goederenrechtelijk in 
eigendom toebehoren aan de beherende vennoot. Tussen de ven-
noten geldt dit vermogen economisch als gemeenschap.

Besluitvorming; Vergadering van vennoten.
Artikel 4.
1. De beherende vennoot of een door hem aangewezen aanwezige

treedt op als voorzitter van de vergadering van vennoten.
2. De vennoten vergaderen zo dikwijls dit gewenst wordt door de behe-

rende vennoot of één of meer der commanditaire venno(o)t(en), die
(tezamen) voor meer dan twintig procent (20%) deelne(e)m(t)(en) in
het commanditaire kapitaal.

3. De oproepingen geschieden schriftelijk, op een termijn van ten min-
ste zeven dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering
niet meegerekend, door of namens de voorzitter, de beherende ven-
noot en/of de commanditaire venno(o)t(en) die de vergadering
wens(t)(en). Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de daartoe
door hem aangewezene, met dien verstande dat bij afwezigheid of
ontstentenis van beide de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
De notulen worden gehouden door de secretaris of degene die daar-
toe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen.

5. Is de hiervoor in lid 3 vermelde termijn niet in acht genomen of zijn
bij de oproep één of meer te behandelen punten niet vermeld, dan
kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits 
alle vennoten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
niemand zich verzet.

6. Vennoten kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevol-
machtigde doen vertegenwoordigen.

7. Met uitzondering van de in lid 8 en 9 van dit artikel genoemde be-
sluiten worden alle besluiten genomen met meerderheid van stem-
men ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal commanditaire vennoten.

8. Voor een besluit tot verkoop van een schip is vereist dat het aantal
stemmen overeenstemt met het aantal stemmen welke dienen te
worden uitgebracht ter verkrijging van een volstrekte meerderheid
van stemmen indien alle vennoten ter vergadering aanwezig zouden
zijn

9. Een besluit tot wijzigingen van deze overeenkomst zoals bedoeld in
artikel 16, alsmede een besluit tot ontbinding der vennootschap als
bedoeld in artikel 17 kan slechts worden genomen indien het aantal
stemmen overeenstemt met het aantal stemmen welke dienen te
worden uitgebracht ter verkrijging van een volstrekte meerderheid
van stemmen indien alle vennoten ter vergadering aanwezig zouden
zijn.

10. Indien in deze overeenkomst is bepaald dat de geldigheid van een
besluit van de vennoten afhankelijk is van het ter vergadering verte-
genwoordigd gedeelte van het commanditair kapitaal en dit gedeel-
te ter vergadering niet vertegenwoordigd is, kan een nieuwe verga-
dering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven
dagen en niet later dan dertig dagen na die eerste vergadering,
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waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op
deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het commanditair
kapitaal, mits met de voor dat besluit geldende meerderheid van
stemmen.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld
dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van
het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

11. Voor elk vol bedrag ad éénduizend Amerikaanse Dollars ($ 1.000,00)
aan commanditaire deelname kan door de betrokken commanditaire
vennoot één stem worden uitgebracht.
Een beherende vennoot heeft naast een eventuele deelname in het
kapitaal der vennootschap als zodanig één stem. 

12. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
13. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij eerste stemming de

volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, dan wordt een
tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de vol-
strekte meerderheid, dan wordt een eindstemming gehouden tussen
de twee personen, die bij de tweede vrije stemming beiden het
grootste aantal stemmen verwierven. Komen door gelijkheid van
stemmen meer dan twee personen voor de eindstemming in aan-
merking, dan wordt door één of meer tussenstemmingen tussen hen,
die bij de tweede vrije stemming een gelijk aantal stemmen verwier-
ven, beslist, wie hunner in de eindstemming zal komen. Staken de
stemmen bij een tussenstemming of bij de eindstemming, dan be-
slist het lot.

Vergoeding; Winstverdeling.
Artikel 5.
1. De beherende vennoot ontvangt ten laste van de winst- en verlies-

rekening de door hem ten behoeve van de vennootschap gemaakte
kosten, alsmede een jaarlijkse vergoeding van tweeduizend vijfhon-
derd Amerikaanse Dollars ($ 2.500,00). De resterende winst komt
toe aan de vennoten naar rato van hun kapitaaldeelname.

2. De door de vennootschap gedurende haar bestaan in enig boekjaar
geleden verliezen worden door de vennoten gedragen overeenkom-
stig het in de tweede zin van het vorige lid bepaalde, met dien ver-
stande dat de commanditaire vennoten niet gehouden zullen zijn als-
nog enig bedrag tot dekking van geleden verliezen te storten boven
het bedrag van hun deelname, zijnde het bedrag van de oorspronke-
lijke participatie of, indien conform artikel 3 lid 4 laatste alinea daar-
op terugbetaling heeft plaatsgevonden, de verlaagde nominale
waarde daarvan.
De vennoten kunnen unaniem van het vorenstaande afwijken.

Beherende venno(o)t(en).
Artikel 6.
1. De beherende vennoot is bevoegd, mits handelende binnen de gren-

zen van het doel der vennootschap, voor de vennootschap te hande-
len en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap
te verbinden.

2. Indien en voorzover de navolgende rechtshandelingen niet qua aard,
omvang en risico tot de gewone gang van zaken van de onderneming
der vennootschap kunnen worden gerekend, behoeft de beherende
vennoot, intern, voor het aangaan van die rechtshandeling de vooraf-
gaande goedkeuring van de vergadering van vennoten. 
Het betreft de volgende rechtshandelingen:
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van het schip;
b. het aangaan van borgtochten;
c. het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van processen,

zo eisend als verwerend, zullende voor het nemen van conserva-
toire maatregelen de voorafgaande goedkeuring niet vereist zijn;

d. het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden;

e. in het algemeen voor het verrichten van elke handeling die de
som of waarde van tweehonderd vijftigduizend Amerikaanse 
Dollars ($ 250.000,00) te boven gaat, echter met uitzondering van
het aangaan van charterovereenkomsten. 

Het staat de beherend vennoot vrij het schip gezamenlijk met andere
vergelijkbare schepen in een "pool" te (doen) exploiteren.

3. Indien en voorzover de economische gerechtigdheid tot het schip (zo-
als bedoeld in artikel 3 lid 7) ongewijzigd blijft, heeft de beherende
vennoot de bevoegdheid om het schip in een scheepsregister dat
haar goeddunkt te boek te stellen (het onder vreemde vlag laten 
varen van het schip of “omvlaggen”), waaronder begrepen het leve-
ren van de juridische eigendom van het schip aan een door de behe-
rende vennoot speciaal daartoe in het leven geroepen rechtspersoon
naar het recht van het land van bedoeld scheepsregister. De in de 
vorige zin aangeduide rechtspersoon dient een doelstelling te heb-
ben welke – voorzover het mogelijk is naar het vigerende recht – ge-
lijk is aan die van de beherende vennoot, terwijl haar (in aandelen
verdeeld) kapitaal dient toe te behoren aan de beherende vennoot of
haar aandeelhoud(st)er(s). In de voormelde bevoegdheid is tevens
begrepen het in verband met het “omvlaggen” van het schip bezwa-
ren van het schip met hypotheek en/of soortgelijke zekerheidsrech-
ten.

4. De beherende vennoot mag zonder toestemming van de vergadering
van vennoten:
a. niet werkzaam zijn ten behoeve van een andere onderneming

dan die van de vennootschap, zulks met uitzondering van het op-
treden als beherende vennoot van commanditaire vennootschap-
pen die optreden als commanditair vennoot in de vennootschap;

b. zich niet verbinden als borg of hoofdelijk medeschuldenaar en
zich ook niet op andere wijze verbinden voor de verplichtingen
van derden.

5. De beherende vennoot geeft aan ieder der vennoten te allen tijde op
diens verlangen informatie omtrent de vennootschap.

6. De beherende vennoot is verplicht de aanwijzingen van de vergade-
ring van vennoten op te volgen omtrent de algemene lijnen van het
te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het per-
soneelsbeleid in de vennootschap.

Boekjaar; Jaarrekening.
Artikel 7.
1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. De beherende vennoot is verplicht binnen drie maanden na afloop

van elk boekjaar een balans en een winst- en verliesrekening – de
jaarrekening – op te maken en door een registeraccountant voor 
rekening van de vennootschap te doen controleren.
Een afschrift van de jaarrekening en van de accountantsverklaring
worden door de beherende vennoot aan ieder van de commanditaire
vennoten toegezonden.

3. De jaarrekening dient te worden vastgesteld in een binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar te houden vergadering van ven-
noten.

Winstreservering; Uitkering.
Artikel 8.
1. De winst is ter beschikking van de vergadering van vennoten, met

dien verstande dat reservering zal plaatshebben, tenzij de vergade-
ring van vennoten anders besluit. Indien de vergadering van venno-
ten besluit de winst uit te keren, dan geschiedt deze uitkering zo
spoedig mogelijk.

2. Er vindt geen winstuitkering plaats indien en zolang het over enig
voorafgaand jaar geleden verlies niet zal zijn aangezuiverd.

3. In tegenstelling tot het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel
kan de beherend vennoot besluiten tot een uitkering aan vennoten
indien de liquiditeiten dit toelaten. 
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Overdracht participatie.
Artikel 9.
1. Zonder schriftelijke toestemming van alle vennoten - zowel beheren-

de als commanditaire - kan, buiten het geval van vererving of legaat,
noch toetreding van - noch vervanging door een nieuwe vennoot,
daarin begrepen de overname van (een gedeelte van) een command-
itaire participatie door een andere commanditaire vennoot, plaats
hebben.

2. De beherende vennoot stuurt in geval van de beoogde toetreding
van een nieuwe commanditaire vennoot en/of de beoogde vervan-
ging van een commanditaire vennoot een verzoek om schriftelijke
toestemming toe aan alle vennoten. Indien een vennoot niet binnen
dertig dagen na ontvangst van het verzoek daarop een reactie heeft
gegeven, wordt hij geacht goedkeuring te hebben verleend tot de
vermelde toetreding of vervanging.

3. Een niet rechtspersoonlijkheid bezittende personenvennootschap of
andere samenwerkingsorganisatie kan niet als zodanig als com-
manditaire vennoot optreden; een lid van een maatschap of andere
samenwerkingsorganisatie kan uitsluitend voor zich commanditaire
vennoot zijn, met dien verstande dat indien de bedoelde samenwer-
kingsorganisatie een commanditaire vennootschap is, voor de toe-
passing van dit artikel uitsluitend de goederenrechtelijk gerechtigde
harer vennoten als commanditaire vennoot wordt aangemerkt.

4. Bij niet-nakoming van de bepalingen van dit artikel verbeurt de over-
tredende verkoper ten behoeve van de commanditaire vennootschap
een dadelijk opeisbare boete van vijftig duizend euro (€ 50.000,00),
onverminderd het recht van de mede-commanditaire venno(o)t(en)
om in plaats daarvan schadevergoeding te vorderen of andere acties
in te stellen, welke de wet geeft.

5. Een overname als in dit artikel bedoeld is tegenover de vennoot-
schap van kracht indien en zodra zij bij aangetekend schrijven aan de
beherende vennoot ter kennis is gebracht dan wel door hem is er-
kend.

Vervanging beherend vennoot.
Artikel 10.
1. Het is de beherende vennoot niet toegestaan de vennootschap op te

zeggen, anders dan op grond van gewichtige redenen als bedoeld in
artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek. 

2. De vennootschapsovereenkomst kan door een besluit als bedoeld in
artikel 4 lid 7 met betrekking tot de beherende vennoot worden
beëindigd, indien:
de beherende vennoot handelingen heeft verricht of verplichtingen
is aangegaan die buiten het doel van de vennootschap vallen;
a. de beherende vennoot surséance van betaling is verleend of in

staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is 
ingediend;

een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is voor-
gesteld of aangenomen of 
b. de beherende vennoot op enige andere wijze wordt opgeheven;
c. een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is

voorgesteld of aangenomen of de beherende vennoot op enige
andere wijze wordt opgeheven;

d. de beherende vennoot niet langer kantoor houdt in Nederland;
e. de beherende vennoot de taken en verplichtingen waarmee hij uit

hoofde van de vennootschapsovereenkomst is belast, op onbe-
hoorlijke wijze vervult; of

f. er sprake is van een belang van de beherende vennoot dat tegen-
strijdig is aan het belang van de commanditaire vennoten.

3. Indien de vennootschapsovereenkomst met betrekking tot de behe-
rende vennoot wordt beëindigd, zij het als gevolg van toepassing
van artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek, zij het als gevolg van toe-
passing van dit artikel, zal de vennootschap van rechtswege worden
voortgezet. De vergadering van vennoten zal als vervanging van de
beherende vennoot een rechtspersoon benoemen, welke benoeming

zo mogelijk plaatsvindt per datum van de beëindiging van de ven-
nootschapsovereenkomst met betrekking tot de beherende vennoot.
Een dergelijke benoeming vindt plaats door middel van een gewoon
besluit. Aangewezen kan slechts worden een rechtspersoon naar
Nederlands recht, kantoorhoudende in Nederland, die zich bereid
heeft verklaard om als beherende vennoot op te treden. De met in-
achtneming van het voorgaande benoemde rechtspersoon kan zich
aansluiten bij deze overeenkomst krachtens het besluit waarin hij
als opvolgend beherende vennoot werd benoemd, zonder verdere
vereiste formaliteiten of toestemmingen.

4. Indien de vennootschapsovereenkomst ten aanzien van de beheren-
de vennoot gedurende de duur van de vennootschapsovereenkomst
wordt beëindigd, zullen zijn rechten en verplichtingen als beherende
vennoot worden overgedragen aan en worden overgenomen door de
opvolgend beherende vennoot, onder de gehoudenheid van beide
partijen om zodanige stukken te tekenen en andere handelingen te
verrichten als noodzakelijk of wenselijk mocht zijn in verband met
het vorenstaande.

Einde (deelname) vennootschap.
Artikel 11.
1. De vennootschap eindigt indien de vennoten daartoe besluiten en

wel op het door hen bij dat besluit te bepalen tijdstip.
2. In geval een vennoot:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. wordt ontbonden in geval de vennoot een rechtspersoon is;
eindigt de vennootschap niet doch eindigt uitsluitend de vennoot-
schappelijke band met de betrokken vennoot.

3. In geval één of meer venno(o)t(en) ontbinding vorder(t)(en) op grond
van artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek kan de rechter één of meer
vennoten doen uittreden zonder de vennootschap te ontbinden.

4. Deze vennootschapsovereenkomst kan door een besluit door de ver-
gadering van vennoten met betrekking tot de beherende vennoot
worden beëindigd, indien:
a. de beherende vennoot handelingen heeft verricht of verplichtin-

gen is aangegaan die buiten het doel van de Vennootschap val-
len;

b. de beherende vennoot surséance van betaling is verleend of in
staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is 
ingediend;

c. een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is
voorgesteld of aangenomen of de beherende vennoot op enige
andere wijze wordt opgeheven;

d. de beherende vennoot niet langer kantoor houdt in Nederland;
e. de beherende vennoot de taken en verplichtingen waarmee hij uit

hoofde van deze overeenkomst is belast, op onbehoorlijke wijze
vervult;

f. er sprake is van een belang van de beherende vennoot dat tegen-
strijdig is aan het belang van de commanditaire vennoten.

Artikel 12.
Bij het eindigen der vennootschap is ieder der vennoten gerechtigd in het
vermogen der vennootschap voor het bedrag waarvoor hij in de boeken
der vennootschap is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn
aandeel in de behaalde winst casu quo het geleden verlies, met dien ver-
stande, dat de commanditaire vennoten niet tot bijstorting verplicht zijn,
een en ander blijkens de balans en winst- en verliesrekening, opgemaakt
per datum van het eindigen der vennootschap; artikel 7 lid 2 is van over-
eenkomstige toepassing.
De activa worden op de slotbalans opgenomen voor de waarde in het eco-
nomische verkeer.
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Artikel 13.
1. Indien de vennootschap ten aanzien van één of meer vennoten ein-

digt, blijft de vennootschap bestaan en worden haar zaken door de
overige vennoten voortgezet.

2. De voortzettende venno(o)t(en) heeft/hebben alsdan het recht alle
activa der vennootschap over te nemen of zich te doen toedelen en
te doen leveren, onder de verplichting alle passiva van de vennoot-
schap voor zijn of hun rekening te nemen en om aan de uitgetrede-
ne(n) uit te keren de waarde van zijn of hun aandeel in de vennoot-
schap en al hetgeen hij of zij verder ten laste van de vennootschap te
vorderen heeft of hebben.

3. De waarde van het aandeel zal worden vastgesteld door een balans
en een winst- en verliesrekening, op te maken naar de dag, waarop
de vennootschap ten aanzien van de uitgetreden venno(o)t(en) is
geëindigd; artikel 7 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 

4. Het door de voortzettende vennoot of vennoten aan de uitgetrede-
ne(n) verschuldigde bedrag zal te allen tijde kunnen worden afgelost,
doch niet anders kunnen worden opgeëist dan in vijf (5) gelijke jaar-
lijkse termijnen, voor het eerst één jaar nadat de vennootschap ten
aanzien van de uitgetredene(n) is geëindigd en vervolgens van jaar
tot jaar.

5. Over het nog verschuldigde bedrag moet een rente worden betaald,
gelijk aan het de door de Europese Centrale Bank gehanteerde Euri-
bor voor de betreffende periode, vermeerderd met één, te voldoen in
halfjaarlijkse termijnen, voor het eerst zes maanden na het eindigen
der vennootschap.

Overlijden.
Artikel 14.
In geval van overlijden van een commanditaire vennoot-natuurlijk per-
soon, zal (zullen) degene(n) die tot het aandeel van de erflater gerechtigd
is (zijn) de commanditaire vennootschap voor het nagelaten aandeel
voortzetten.

Onverdeeldheid.
Artikel 15.
Indien een aandeel in de vennootschap tot een onverdeeldheid is gaan
behoren moeten de eigenaren schriftelijk een persoon aanwijzen om hen
tegenover de vennootschap te vertegenwoordigen.

Wijzigingen der bepalingen.
Artikel 16.
Deze overeenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd bij een daartoe
met in achtneming van het in artikel 4 lid 9 genomen besluit, met dien ver-
stande dat tot de navolgende wijzigingen slechts met algemene stemmen
kan worden besloten in een vergadering waarin het gehele commandi-
taire kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is:
a. wijziging van het doel der vennootschap;
b. wijziging in de gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo;
c. wijziging van de inbrengverplichting of invoering van enigerlei ande-

re aanvullende verplichting van een commanditaire vennoot.

Ontbinding.
Artikel 17.
De vennootschap kan worden ontbonden bij een daartoe met in acht-
neming van het in artikel 4 lid 9 genomen besluit.

Geschillen.
Artikel 18.
1. Alle geschillen betreffende de commanditaire vennootschap zullen

met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden on-
derworpen aan het oordeel van een commissie van bindend advies.

2. Deze commissie zal haar bindend advies geven volgens de regelen
van goede trouw en billijkheid zonder aan de straffe regelen van het
recht te zijn gebonden.

3. Deze commissie, die zal bestaan uit drie personen, zal door partijen
in onderling overleg worden benoemd of, bij gebreke van overeen-
stemming daaromtrent, door de president van de Rechtbank in het
Arrondissement te Rotterdam op verzoek van de meest gerede partij.
Geen overeenstemming wordt onder meer geacht aanwezig te zijn,
indien de benoeming van de commissie niet binnen een maand na
daartoe door één der partijen aan de andere partij bij aangetekend
schrijven gedaan verzoek, heeft plaatsgehad.

4. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit
het geval is.

5. De commissie is verplicht alle belanghebbenden, hetzij schriftelijk,
hetzij mondeling te horen.

6. Alle belanghebbenden hebben de bevoegdheid zich door raads-
lieden te laten bijstaan.

7. De commissie heeft de bevoegdheid getuigen en deskundigen te 
horen en openlegging of onderzoek van boeken en bescheiden te
vorderen.

8. Bij haar advies zal de commissie tevens het bedrag van de kosten
bepalen, alsmede wie van partijen deze kosten moet dragen.

9. Zij heeft de bevoegdheid de kosten geheel of ten dele over alle par-
tijen te verdelen of deze kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van
de commanditaire vennootschap te brengen.

10. De wijze van behandeling zal door de commissie zelfstandig worden
bepaald.

11. De uitspraak der commissie geldt als een bindend advies, waaraan
alle partijen zijn gehouden, en welke de kracht heeft van een tussen
partijen gesloten overeenkomst, ook wat de kosten betreft.

12. Al hetgeen hiervoor in het onderhavige artikel wordt bepaald, is niet
van toepassing in de situatie dat één of meer vennoten zich niet kun-
nen vinden in een conform de vennootschapsbepalingen genomen
besluit van de vergadering van vennoten. Een dergelijk besluit is bin-
dend voor alle vennoten.”

Slotbepalingen.
1. Het eerste boekjaar eindigt op één en dertig december tweeduizend 

zeven.
2. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de vennootschap.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 2 behoeft de beherende

vennoot geen voorafgaande toestemming van de vergadering van
vennoten voor:
a. de aankoop van de schepen Jacqueline C, Johanna C, Janet C en

Juliet C;
b. de vestiging van een recht van eerste hypotheek op de schepen

Jacqueline C, Johanna C, Janet C en Juliet C tot een bedrag van
zestig miljoen Amerikaanse Dollars ($ 60.000.000,00), te ver-
meerderen met een opslag wegens rente en kosten.

4. Als eerste commanditaire vennoot treedt op de besloten vennoot-
schap Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., met een commanditaire
deelname ten bedrage van vijf en zeventigduizend Amerikaanse 
Dollars ($ 75.000,00).

5. De beherende vennoot Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. brengt –
naast het in artikel 3 lid 1 vermelde – in de vennootschap in een be-
drag groot één honderd Amerikaanse Dollars ($ 100,00).

6. Op de vennootschap en de bepalingen waarop zij is aangegaan is
Nederlands recht van toepassing.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer ak-
te vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte en een toelichting daarop
aan de comparant, heeft deze verklaard tijdig vóór het verlijden van de in-
houd van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing
van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en
mij, notaris, ondertekend.
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Heden, de 
tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, 
notaris te Groningen:

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan de-
ze akte gehechte onderhandse volmacht, van de heer Gijsbert Jan van
Nieuwkoop, directeur, wonende te 3941 MT Doorn, Langbroekerweg 18,
geboren te Gouda op tien september negentienhonderd vier en zestig,
(on)gehuwd (en niet als partner geregistreerd), houder van een paspoort
met nummer M14354910,
bij het geven der volmacht handelende als directeur van en als zodanig
vertegenwoordigende de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., statutair gevestigd te Rot-
terdam, feitelijk gevestigd te 3331 MB Zwijndrecht, Scheepmakerij 230,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24284295, gemelde
vennootschap ten deze handelende:
a. voor zich;
b. als directeur van en als zodanig vertegenwoordigende de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carisbrooke Shipping
(CV 14) B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, feitelijk gevestigd te
3331 MB Zwijndrecht, Scheepmakerij 230, ingeschreven in het han-
delsregister onder nummer 24414407.

De comparant verklaarde dat de besloten vennootschappen Carisbrooke
Shipping (CV 14) B.V. en Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., beiden ge-
noemd, op heden een commanditaire vennootschap zijn aangegaan,
waarin Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. optreedt als beherende vennoot
en Carisbrooke Shipping (Holland) B.V. als - vooralsnog de enige - com-
manditaire vennoot.
De comparant verklaarde dat voor de commanditaire vennootschap de
volgende bepalingen gelden:

“Naam, Zetel, Doel.
Artikel 1.
1. De commanditaire vennootschap draagt de naam: Rendementsfonds

Hanzevast II C.V. en is gevestigd te Rotterdam.
2. De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in andere vennoot-

schappen en het uitoefenen van toezicht op andere ondernemingen
in het algemeen en het optreden als commanditair vennoot in de
commanditaire vennootschap Vlootfonds Hanzevast II C.V. in het 
bijzonder.

3. De vennootschap heeft voorts ten doel het verrichten van alle han-
delingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk zijn.

Duur.
Artikel 2.
1. De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De vennootschap kan worden beëindigd overeenkomstig het bepaal-

de in artikel 11.

Inbreng; Participatie.
Artikel 3.
1. Door de beherende vennoot Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. wordt

in de vennootschap ingebracht haar kennis, arbeid en vlijt, voorzo-
veel nodig voor het realiseren van het in artikel 1 lid 2 geformuleerde
doel.

2. Door de commanditaire vennoten worden in de vennootschap inge-
bracht bedragen in contanten, verdeeld in participaties waarvan de
grootte nader wordt vastgesteld.

3. Met onderling goedvinden kan ieder der commanditaire vennoten
meer geld of goederen in de vennootschap inbrengen.

4. De vergadering van vennoten kan besluiten dat daarvoor in aanmer-
king komende liquiditeiten worden aangewend tot terugbetaling op
de commanditaire participaties en derhalve tot verlaging van de 
nominale waarde daarvan.

5. De vennootschap houdt voor ieder der vennoten aan een op diens
naam staande:
a. kapitaalrekening, waarop de in de vorige leden bedoelde kapi-

taalstorting(en) word(t)(en) geboekt;
b. resultatenrekening, waarop het aandeel van een vennoot in de

winst en in het verlies van de vennootschap wordt geboekt; 
De sub a en b gemelde rekeningen zijn niet rentedragend.

6. Negatieve saldi op de resultatenrekeningen doen geen vorderingen
ten opzichte van de commanditaire vennoten ontstaan (geen ver-
plichting tot bijstorting).

7. Het te eniger tijd aanwezige vermogen zal goederenrechtelijk in ei-
gendom toebehoren aan de beherende vennoot. Tussen de vennoten
geldt dit vermogen economisch als gemeenschap.

Besluitvorming; Vergadering van vennoten.
Artikel 4.
1. De beherende vennoot of een door hem aangewezen aanwezige

treedt op als voorzitter van de vergadering van vennoten.
2. Telkens wanneer een vergadering van vennoten in de Vlootfonds

Hanzevast II C.V. zal worden gehouden, zal direct daaraan vooraf-
gaand of gelijktijdig een vergadering van vennoten - hierna ook te
noemen “de gelijktijdige vergadering” - worden gehouden.

3. De oproepingen tot een vergadering of gelijktijdige vergadering ge-
schieden schriftelijk, op een termijn van ten minste zeven dagen, de
dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend,
door of namens de voorzitter, de beherende vennoot en/of de com-
manditaire venno(o)t(en) die de vergadering wens(t)(en). Bij de op-
roeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de daartoe
door hem aangewezene, met dien verstande dat bij afwezigheid of
ontstentenis van beide de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
De notulen worden gehouden door de secretaris of degene die daar-
toe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen.

5. Is de hiervoor sub 3 vermelde termijn niet in acht genomen of zijn bij
de oproep één of meer te behandelen punten niet vermeld, dan kun-
nen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle
vennoten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en nie-
mand zich verzet.

6. Vennoten kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevol-
machtigde doen vertegenwoordigen.

7. Met uitzondering van de in lid 8 en 9 van dit artikel genoemde be-
sluiten worden alle besluiten genomen met meerderheid van stem-
men ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal commanditaire vennoten.

8. Voor een besluit tot verkoop van een schip is vereist dat het aantal
stemmen overeenstemt met het aantal stemmen welke dienen te
worden uitgebracht ter verkrijging van een volstrekte meerderheid
van stemmen indien alle vennoten ter vergadering aanwezig zouden
zijn

9. Een besluit tot wijzigingen van deze overeenkomst zoals bedoeld in
artikel 16, alsmede een besluit tot ontbinding der vennootschap als
bedoeld in artikel 17 kan slechts worden genomen indien het aantal
stemmen overeenstemt met het aantal stemmen welke dienen te
worden uitgebracht ter verkrijging van een volstrekte meerderheid
van stemmen indien alle vennoten ter vergadering aanwezig zouden
zijn.

10. Voor elk vol bedrag ad éénduizend Amerikaanse Dollars ($ 1.000,00)
aan commanditaire deelname kan door de betrokken commanditaire
vennoot één stem worden uitgebracht.
Een beherende vennoot heeft naast een eventuele deelname in het
kapitaal der vennootschap als zodanig één stem. 

11. De beherende vennoot brengt namens de vennootschap stem uit in
de vergadering van Vlootfonds Hanzevast II C.V. De beherende ven-
noot is gehouden om ten aanzien van voorstellen in de vergadering
van Vlootfonds Hanzevast II C.V. op het aan de vennootschap toebe-

Bijlage 3: Ontwerp CV-akte Rendementsfonds Hanzevast II CV
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horende aantal participaties zodanig stem uit te brengen dat deze
overeenstemt met de uitslag der stemming in de gelijktijdige verga-
dering, met dien verstande dat voor participaties waarop in de ge-
lijktijdige vergadering van de vennootschap geen stem is uitge-
bracht, in de vergadering van Vlootfonds Hanzevast II C.V. blanco
stemmen zullen worden uitgebracht.

Vergoeding; Winstverdeling.
Artikel 5.
1. Van de jaarlijkse winst, welke uit de vastgestelde winst- en verlies-

rekening blijkt, ontvangt de beherende vennoot de door hem ten be-
hoeve van de vennootschap gemaakte kosten.

2. De resterende winst van de vennootschap komt toe aan de vennoten
naar rato van hun kapitaaldeelname.

3. De door de vennootschap gedurende haar bestaan in enig boekjaar
geleden verliezen worden door de vennoten gedragen overeenkom-
stig het in lid 1 bepaalde, met dien verstande, dat de commanditaire
vennoten niet gehouden zullen zijn alsnog enig bedrag tot dekking
van geleden verliezen te storten boven het bedrag van hun deel-
name, tenzij zij met algemene stemmen anders besluiten.

4. De door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting
wordt niet mede gedragen door de beherende vennoot.

Beherende venno(o)t(en).
Artikel 6.
1. De beherende vennoot is bevoegd, mits handelende binnen de gren-

zen van het doel der vennootschap, voor de vennootschap te hande-
len en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap
te verbinden. 

2. De beherende vennoot behoeft, intern, de voorafgaande goedkeu-
ring van de vergadering van vennoten voor het aangaan van de vol-
gende rechtshandelingen:
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het aangaan van borgtochten;
c. het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van processen,

zo eisend als verwerend, zullende voor het nemen van conserva-
toire maatregelen de voorafgaande goedkeuring niet vereist zijn;

d. het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden;
e. in het algemeen voor elke rechtshandeling die de som of waarde

van een door de vergadering van vennoten vast te stellen bedrag
te boven gaat.

3. De beherende vennoot is verplicht de aanwijzingen van de vergade-
ring van vennoten op te volgen omtrent de algemene lijnen van het
te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het per-
soneelsbeleid in de vennootschap.

Boekjaar; Jaarrekening.
Artikel 7.
1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. De beherende vennoot is verplicht binnen drie maanden na afloop

van elk boekjaar een balans en een winst- en verliesrekening - de
jaarrekening - op te maken en door een registeraccountant voor 
rekening van de vennootschap te doen controleren.
Een afschrift van de jaarrekening en van de accountantsverklaring
worden door de beherende vennoot aan ieder van de commanditaire
vennoten toegezonden.

3. De jaarrekening dient te worden vastgesteld in een binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar te houden vergadering van ven-
noten.

Winstreservering; Uitkering.
Artikel 8.
1. De winst is ter beschikking van de vergadering van vennoten, met

dien verstande dat reservering zal plaatshebben, tenzij de vergade-
ring van vennoten anders besluit. Indien de vergadering van venno-
ten besluit de winst uit te keren, dan geschiedt deze uitkering zo
spoedig mogelijk.

2. Er vindt geen winstuitkering plaats indien en zolang het over enig
voorafgaand jaar geleden verlies niet zal zijn aangezuiverd.

3. De door Vlootfonds Hanzevast II C.V. aan de vennootschap uitge-
keerde bedragen zullen na ontvangst onverwijld worden uitgekeerd
aan de commanditaire vennoten die hiertoe gerechtigd zijn naar rato
van hun kapitaaldeelname.

4. De door de vennootschap te maken gebruikelijke kosten zijn voor 
rekening van Vlootfonds Hanzevast II C.V.

Overdracht Participatie.
Artikel 9.
Het staat ieder commanditaire vennoot vrij zijn participatie in de vennoot-

schap over te dragen of daarop een beperkt recht te vestigen. De
overdracht van casu quo de vestiging van een beperkt recht op een
commanditaire participatie werkt mede van rechtswege tegenover
de vennootschap. Behoudens in het geval de vennootschap bij de
rechtshandeling partij is, kunnen de aan de participatie verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de overdracht heeft 
erkend.

Vervanging beherend vennoot.
Artikel 10.
1. Het is de beherende vennoot niet toegestaan de vennootschap op te

zeggen, anders dan op grond van gewichtige redenen als bedoeld in
artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek. 

2. De vennootschapsovereenkomst kan door een besluit als bedoeld in
artikel 4 lid 7 met betrekking tot de beherende vennoot worden
beëindigd, indien:
de beherende vennoot handelingen heeft verricht of verplichtingen
is aangegaan die buiten het doel van de vennootschap vallen;
a. de beherende vennoot surséance van betaling is verleend of in

staat  van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is 
ingediend;

een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is voor-
gesteld of aangenomen of 
b. de beherende vennoot op enige andere wijze wordt opgeheven;
c. een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is

voorgesteld of aangenomen of de beherende vennoot op enige
andere wijze wordt opgeheven;

d. de beherende vennoot niet langer kantoor houdt in Nederland;
e. de beherende vennoot de taken en verplichtingen waarmee hij uit

hoofde van de vennootschapsovereenkomst is belast, op onbe-
hoorlijke wijze vervult; of

f. er sprake is van een belang van de beherende vennoot dat tegen-
strijdig is aan het belang van de commanditaire vennoten.

3. Indien de vennootschapsovereenkomst met betrekking tot de behe-
rende vennoot wordt beëindigd, zij het als gevolg van toepassing
van artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek, zij het als gevolg van toe-
passing van dit artikel, zal de vennootschap van rechtswege worden
voortgezet. De vergadering van vennoten zal als vervanging van de
beherende vennoot een rechtspersoon benoemen, welke benoeming
zo mogelijk plaatsvindt per datum van de beëindiging van de ven-
nootschapsovereenkomst met betrekking tot de beherende vennoot.
Een dergelijke benoeming vindt plaats door middel van een gewoon
besluit. Aangewezen kan slechts worden een rechtspersoon naar
Nederlands recht, kantoorhoudende in Nederland, die zich bereid
heeft verklaard om als beherende vennoot op te treden. De met in-
achtneming van het voorgaande benoemde rechtspersoon kan zich
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aansluiten bij deze overeenkomst krachtens het besluit waarin hij
als opvolgend beherende vennoot werd benoemd, zonder verdere
vereiste formaliteiten of toestemmingen.

4. Indien de vennootschapsovereenkomst ten aanzien van de beheren-
de vennoot gedurende de duur van de vennootschapsovereenkomst
wordt beëindigd, zullen zijn rechten en verplichtingen als beherende
vennoot worden overgedragen aan en worden overgenomen door de
opvolgend beherende vennoot, onder de gehoudenheid van beide
partijen om zodanige stukken te tekenen en andere handelingen te
verrichten als noodzakelijk of wenselijk mocht zijn in verband met
het vorenstaande.

Einde (deelname) vennootschap.
Artikel 11.
1. De vennootschap eindigt indien de vennoten daartoe besluiten en

wel op het door hen bij dat besluit te bepalen tijdstip.
2. In geval een vennoot:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. wordt ontbonden in geval de vennootschap een rechtspersoon is;

eindigt de vennootschap niet doch eindigt uitsluitend de vennoot-
schappelijke band met de betrokken vennoot.

3. In geval één of meer venno(o)t(en) ontbinding vorder(t)(en) op grond
van artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek kan de rechter één of meer
vennoten doen uittreden zonder de vennootschap te ontbinden.

4. Deze vennootschapsovereenkomst kan door een besluit door de ver-
gadering van vennoten met betrekking tot de beherende vennoot
worden beëindigd, indien:
a. de beherende vennoot handelingen heeft verricht of verplichtin-

gen is aangegaan die buiten het doel van de Vennootschap val-
len;

b. de beherende vennoot surséance van betaling is verleend of in
staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is 
ingediend;

c. een besluit tot fusie of opheffing van de beherende vennoot is
voorgesteld of aangenomen of de beherende vennoot op enige
andere wijze wordt opgeheven;

d. de beherende vennoot niet langer kantoor houdt in Nederland;
e. de beherende vennoot de taken en verplichtingen waarmee hij uit

hoofde van deze overeenkomst is belast, op onbehoorlijke wijze
vervult;

f. er sprake is van een belang van de beherende vennoot dat tegen-
strijdig is aan het belang van de commanditaire vennoten.

Artikel 12.
1. Bij het eindigen der vennootschap is ieder der vennoten gerechtigd

in het vermogen der vennootschap voor het bedrag waarvoor hij in
de boeken der vennootschap is gecrediteerd, vermeerderd of vermin-
derd met zijn aandeel in de behaalde winst casu quo het geleden
verlies, met dien verstande, dat de commanditaire vennoten niet tot
bijstorting verplicht zijn, een en ander blijkens de balans en winst-
en verliesrekening, opgemaakt per de datum van het eindigen der
vennootschap; artikel 7 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

2. De activa worden op de slotbalans opgenomen voor de waarde in
het economische verkeer.

Artikel 13.
1. Indien de vennootschap ten aanzien van één of meer vennoten ein-

digt, blijft de vennootschap bestaan en worden haar zaken door de
overige vennoten voortgezet.

2. De voortzettende venno(o)t(en) heeft/hebben alsdan het recht alle
activa der vennootschap over te nemen of zich te doen toescheiden,
onder verplichting alle passiva van de vennootschap voor zijn of hun
rekening te nemen en om aan de uitgetredene(n) uit te keren de
waarde van zijn of hun aandeel in de vennootschap en al hetgeen hij
of zij verder ten laste van de vennootschap te vorderen heeft of heb-
ben.

3. De waarde van het aandeel zal worden vastgesteld op basis van de
balans op te maken naar de dag waarop de vennootschap ten aan-
zien van de uitgetreden venno(o)t(en) is geëindigd; artikel 7 lid 2 is
van overeenkomstige toepassing. 

4. Het door de voortzettende vennoot of vennoten aan de uitgetrede-
ne(n) verschuldigde bedrag zal te allen tijde kunnen worden afgelost,
doch niet anders kunnen worden opgeëist dan in vijf (5) gelijke jaar-
lijkse termijnen, voor het eerst één jaar nadat de vennootschap ten
aanzien van de uitgetredene(n) is geëindigd en vervolgens van jaar
tot jaar.

5. Over het nog verschuldigde bedrag moet een rente worden betaald,
gelijk aan het door de Europese Centrale Bank gehanteerde deposi-
totarief voor de betreffende periode, vermeerderd met één, te vol-
doen in halfjaarlijkse termijnen, voor het eerst zes maanden na het
eindigen der vennootschap.

Overlijden.
Artikel 14.
In geval van overlijden van een commanditaire vennoot-natuurlijk per-
soon, zal (zullen) degene(n) die tot het aandeel van de erflater gerechtigd
is (zijn) de commanditaire vennootschap voor het nagelaten aandeel
voortzetten.

Onverdeeldheid.
Artikel 15.
Indien een aandeel in de vennootschap tot een onverdeeldheid is gaan
behoren moeten de eigenaren schriftelijk één persoon aanwijzen om hen
tegenover de vennootschap te vertegenwoordigen.

Wijzigingen der bepalingen.
Artikel 16.
Deze overeenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd bij een daartoe
met in achtneming van het in artikel 4 lid 9 genomen besluit, met dien ver-
stande dat tot de navolgende wijzigingen slechts met algemene stemmen
kan worden besloten in een vergadering waarin het gehele commandi-
taire kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is:
a. wijziging van het doel der vennootschap;
b. wijziging in de gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo;
c. wijziging van de inbrengverplichting of invoering van enigerlei ande-

re aanvullende verplichting van een commanditaire vennoot.

Ontbinding.
Artikel 17.
De vennootschap kan worden ontbonden bij een daartoe met in achtne-
ming van het in artikel 4 lid 9 genomen besluit.

Geschillen.
Artikel 18.
1. Alle geschillen betreffende de commanditaire vennootschap zullen

met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden on-
derworpen aan het oordeel van een commissie van bindend advies.

2. Deze commissie zal haar bindend advies geven volgens de regelen
van goede trouw en billijkheid zonder aan de straffe regelen van het
recht te zijn gebonden.

3. Deze commissie, die zal bestaan uit drie personen, zal door partijen
in onderling overleg worden benoemd of, bij gebreke van overeen-
stemming daaromtrent, door de president van de Rechtbank in het
Arrondissement waar de commanditaire vennootschap alsdan ge-
vestigd is, op verzoek van de meest gerede partij. Geen overeen-
stemming wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien de be-
noeming van de commissie niet binnen een maand na daartoe door
één der partijen aan de andere partij bij aangetekend schrijven ge-
daan verzoek, heeft plaatsgehad.

4. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit
het geval is.

5. De commissie is verplicht alle belanghebbenden, hetzij schriftelijk,
hetzij mondeling te horen.
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6. Alle belanghebbenden hebben de bevoegdheid zich door raads-
lieden te laten bijstaan.

7. De commissie heeft de bevoegdheid getuigen en deskundigen te 
horen en openlegging of onderzoek van boeken en bescheiden te
vorderen.

8. Bij haar advies zal de commissie tevens het bedrag van de kosten
bepalen, alsmede wie van partijen deze kosten moet dragen.

9. Zij heeft de bevoegdheid de kosten geheel of ten dele over alle par-
tijen te verdelen of deze kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van
de commanditaire vennootschap te brengen.

10. De wijze van behandeling zal door de commissie zelfstandig worden
bepaald.

11. De uitspraak der commissie geldt als een bindend advies, waaraan
alle partijen zijn gehouden, en welke de kracht heeft van een tussen
partijen gesloten overeenkomst, ook wat de kosten betreft.

12. Al hetgeen hiervoor in het onderhavige artikel wordt bepaald, is niet
van toepassing in de situatie dat één of meer vennoten zich niet kun-
nen vinden in een conform de vennootschapsbepalingen genomen
besluit van de vergadering van vennoten. Een dergelijk besluit is bin-
dend voor alle vennoten.”

Slotbepalingen.
1. Het eerste boekjaar eindigt op één en dertig december tweeduizend

zeven.
2. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Als eerste commanditaire vennoot treedt op de besloten vennoot-

schap Carisbrooke Shipping (Holland) B.V., met een commanditaire
deelname ten bedrage van vijf en zeventigduizend Amerikaanse 
Dollars ($ 75.000,00).

4. De beherende vennoot Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. brengt –
naast het in artikel 3 lid 1 vermelde – in de vennootschap in een be-
drag groot één honderd Amerikaanse Dollars ($ 100,00).

5. Op de vennootschap en de bepalingen waarop zij is aangegaan is
Nederlands recht van toepassing.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer ak-
te vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte en een toelichting daarop
aan de comparant, heeft deze verklaard tijdig vóór het verlijden van de 
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing
van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en
mij, notaris, ondertekend.
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Namens Hanzevast capital:

De heer drs. J.H. Wolters
Na het Atheneum-B te Warffum heeft de heer
Wolters aan de Rijksuniversiteit Groningen gestu-
deerd. In 1998 was hij als mede-initiatiefnemer 
bij de oprichting van de rechtsvoorganger van
Hanzevast capital (MPC Münchmeyer Petersen
Capital NV) in Nederland betrokken. De heer 
Wolters is sinds de oprichting statutair directeur.
Vanaf 1999 is Hanzevast capital begonnen met het
introduceren van scheepsfondsen. Dit heeft in
2002 geresulteerd in de oprichting van onze eigen
rederij. De heer Wolters is directeur van deze 
rederij. Onder zijn leiding heeft deze rederij in
2002 als eerste in Nederland een publiek fonds
geïntroduceerd gebaseerd op de tonnagebelas-
ting.

De heer drs. W.J.R.J. Punte
De heer Punte is in 1944 geboren in Arnhem. Na
zijn doctoraalexamen Bedrijfseconomie aan de
Katholieke Hogeschool te Tilburg is de heer Punte
zijn loopbaan begonnen bij AKZO in Arnhem. Na
controller te zijn geweest bij Heidemij is hij zo’n 
14 jaar werkzaam geweest bij Polygram met als
laatste functie CFO Polygram Duitsland in Ham-
burg. Vanaf 1994 tot 2004 was de heer Punte 
werkzaam bij Philips, waarvan de laatste 7 jaar
als CFO van Philips Medical Systems, marktleider
in de medische imaging markt. Sinds 2004 is de
heer Punte voorzitter van de Raad van Advies van
Hanzevast holding bv. Sinds oktober 2006 is hij 
Financieel Directeur van Hanzevast capital.

Namens de Beherend Vennoot:

De heer G.J. van Nieuwkoop
Na het succesvol doorlopen van het Maritiem 
Instituut “de Ruyter” in Vlissingen heeft de heer
Van Nieuwkoop 7 jaar gevaren als geïntegreerd 
officier bij Nedlloyd Rederijdiensten BV. Door de
rederij werd hem de mogelijkheid gegeven om te
gaan studeren voor 1,5 jaar aan de City Univercity
Business school in Londen, UK. Dit leidde tot het
behalen van zijn M.Sc in Shipping, Trade and 
Finance. Hierna heeft de heer Van Nieuwkoop 
enkele functies doorlopen binnen het Nedlloyd
concern, waaronder als General Manager in 
Venezuela. Sinds juni 2001 is de heer Van Nieuw-
koop algemeen directeur bij Carisbrooke Shipping
(Holland) BV en verantwoordelijk voor de Neder-
landse activiteiten van Carisbrooke.

Bijlage 4: Curriculum Vitae bestuurders
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Definities
In deze lijst worden enkele begrippen gedefi-
nieerd die in dit prospectus met een hoofdletter
beginnen, zodat u deze begrippen eenvoudig kunt
herkennen.

Beherend Vennoot
Carisbrooke Shipping (CV 14) BV 

Beschouwingsperiode
De periode waarover wordt geprognosticeerd: 12
jaar. Dit staat los van de werkelijke looptijd van het
Fonds (in beginsel onbeperkt).

Besloten CV
Vlootfonds Hanzevast II CV. Toetreding of vervan-
ging van Commanditaire Vennoten kan alleen via
de Beherend Vennoot plaatsvinden indien alle
vennoten daarmee schriftelijk instemmen, tenzij
dit geschiedt via vererving of legaat.

Commanditaire Vennoot
Participant in het Fonds die geen beheerdaden
verricht.

Fonds
Vlootfonds Hanzevast II CV (= de instelling die de
Participaties uitgeeft).

Hanzevast capital
Hanzevast capital N.V. (= initiatiefnemer van het
Fonds).

NNT
Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV.

Open CV
Hanzevast Participatie II CV, die op haar beurt
Commanditair Vennoot is in Vlootfonds Hanzevast
II CV. Toetreding of vervanging van Commanditaire
Vennoten van deze Open CV kan plaatsvinden zon-
der toestemming van alle vennoten.

Participant
Commanditaire Vennoot in Vlootfonds Hanzevast II
CV

Participatie
Eén participatiebedrag van USD 75.000 in Vloot-
fonds Hanzevast II CV

Rendementsfonds
Rendementsfonds Hanzevast II CV: een open CV,
speciaal opgericht voor deelnemende rechtsper-
sonen (minimaal 20 Participanten met elk mini-
maal 1 Participatie). Dit Rendementsfonds is op
haar beurt Participant in Vlootfonds Hanzevast II
CV.

Schepen
4 nieuw te bouwen multi-purpose schepen met
elk een laadvermogen van 12.600 DWT (Dead
Weight Ton) en met 2 kranen. 

Vlootmanager
Carisbrooke Shipping (CV 14) B.V. 

Bijlage 5: Definities en Adressen
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Adressen

Accountant
Ernst & Young Accountants
Leonard Springerlaan 17
9727 KB Groningen
Tel: (050) 599 44 44

Beherend Vennoot
Carisbrooke Shipping (CV 14) BV
Scheepmakerij 230
3331 MB Zwijndrecht
Tel: (078) 625 19 72
Kamer van Koophandel, Zwijndrecht, nr. 24414407

Fiscaal advies
Deloitte Belastingadviseurs
Admiraliteitskade 50
3063 ED Rotterdam
Tel: (010) 272 11 50

Hanzevast capital NV
Utrechtseweg 47
1213 TL Hilversum
Tel: (035) 523 24 00
Kamer van Koophandel, Gooi- en Eemland, 
nr. 32067248

Vlootfonds Hanzevast II CV
Scheepmakerij 230
3331 MB Zwijndrecht
Tel: (078) 625 19 72

Hanzevast Shipping BV
Verlengde Hereweg 174
9722 AM Groningen
Tel: (050) 527 19 19
Kamer van Koophandel, Groningen, nr. 02077577

Notaris
Plas & Bossinade Notarissen
Paterswoldseweg 802
9728 BM Groningen
Tel: (050) 521 43 33
Aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroeps-
organisatie

Participantenadministratie
Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV
Verlengde Hereweg 174
9722 AM Groningen
Tel: (050) 520 70 55
Kamer van Koophandel, Groningen, nr. 02071317
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INITIATIEFNEMER

• Hanzevast capital nv
Utrechtseweg 47
1213 TL  Hilversum

Postbus 239
1200 AE  Hilversum

Tel. (035) 523 24 00
Fax (035) 523 24 09
E-mail: info@hanzevastcapital.nl
Internet: www.hanzevastcapital.nl

BEHEREND VENNOOT

• Carisbrooke Shipping (CV 14) BV  
Scheepmakerij  230
3331 MB  Zwijndrecht

Tel. (078) 625 19 72
E-mail: cvinfo@carisbrooke.nl
Internet: www.carisbrooke.nl

S c h e e p s f o n d s e n

Va s t g o e d f o n d s e n



Inschrijfformulier Vlootfonds Hanzevast II
(s.v.p. origineel inschrijfformulier insturen)

De ondergetekende(n):

familienaam: titulatuur: 

voornamen voluit: ■■ man ■■ vrouw 

straatnaam en huisnummer: land:

postcode en woonplaats:

geboortedatum: geboorteplaats:

telefoon overdag: telefoon ’s avonds:

mobiel nummer: faxnummer:

e-mail adres: burgerlijke staat:   ■■  gehuwd     ■■  ongehuwd     ■■  samenwonend

bankrekeningnummer t.b.v. uitkeringen*: zijnde een: ■■  USD-rekening      ■■  Euro-rekening

identiteitsbewijs + nummer: geldig tot:

sofinummer: 

gezamenlijke participatie (en/of)    ■■  ja      ■■  nee

familienaam medeparticipant: titulatuur:

voornamen voluit: ■■ man ■■ vrouw

sofinummer:

identiteitsbewijs + nummer: geldig tot:

verklaart/verklaren hierbij onherroepelijk met het ondertekenen van dit formulier:
a. op basis van het aan ondergetekende(n) door of namens Hanzevast capital NV verstrekte prospectus ‘Vlootfonds Hanzevast II CV', zich te 

verplichten deel te nemen in één van de hieronder aan te kruisen Commanditaire Vennootschappen (hierna te noemen: de 'CV'):
■■      Vlootfonds Hanzevast II CV (besloten CV) ■■      Hanzevast Participatie II CV (open CV);

b. bekend en akkoord te zijn met de inhoud van het prospectus inclusief de commanditaire vennootschapsakten van de CV zoals aangegeven in sub a;
c. zich te verplichten met                      participatie(s) à USD 75.000, derhalve voor een totaal participatiebedrag van USD 

in de CV deel te nemen. Het totale participatiebedrag wordt vermeerderd met 3% emissievergoeding;
d.  ermee in te stemmen dat Hanzevast capital NV het minimale participatiebedrag van USD 75.000 kan wijzigen afhankelijk van de USD-koers tot het

moment van toetreding, uiterlijk 1 december 2007. De tegenwaarde van het participatiebedrag bedraagt echter te allen tijde minimaal ¤ 50.000;
e. volmacht en toestemming te verlenen aan ieder van de medewerkers van Plas & Bossinade Notarissen en aan de Beherend Vennoot Carisbrooke

Shipping (CV 14) BV om, alles met de macht van substitutie: 1) alle handelingen te (laten) verrichten die strekken tot de formele toetreding van
ondergetekende(n) als commanditaire vennoot in de CV en 2) over te gaan tot (I) het (in economisch eigendom) verkrijgen van 4 multi-purpose
schepen, elk circa 138 m lang, zoals nader omschreven in het prospectus, (II) het vestigen van één of meer (hypothecaire) leningen ten behoeve 
van de aankoop van de schepen en (III) het tekenen van alle akten verbandhoudende met de CV;

f.  het totaalbedrag als vermeld onder sub c. als commanditair kapitaal voor eigen rekening te nemen en tijdig als eigen verplichting te voldoen 
en in te brengen in de CV;

g. na schriftelijk verzoek van administratief beheerder Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV, het volgens sub c. verschuldigde bedrag over 
te maken op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer; uiterlijk 15 augustus 2007. Hanzevast capital NV kan, indien daartoe aanleiding
bestaat, besluiten tot nadere aanpassing van deze data;

h. bekend te zijn en in te stemmen met het navolgende: 1) Hanzevast capital NV is gerechtigd inschrijvingen zonder opgave van redenen (geheel of
gedeeltelijk) niet te honoreren, 2) de inschrijving zal worden afgewezen, indien om welke reden dan ook geen storting van het toegewezen bedrag
heeft plaatsgevonden op of vóór de onder g. genoemde datum en 3) indien en voorzover het totaal uit te geven aantal participaties niet geheel bij
derden is geplaatst, zullen de nog niet geplaatste participaties tijdelijk aan Hanzevast capital NV worden uitgegeven, die deze participaties op een
zo kort mogelijke termijn aan daartoe gegadigden zal overdragen voor welke overdracht ondergetekende(n) door de ondertekening van het
inschrijfformulier reeds nu voor alsdan zijn/haar goedkeuring geeft;

i. een kopie van een (tenminste nog 3 maanden na uiterste toetredingsdatum tot het fonds) geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse dan wel
Europese identiteitskaart -beide zijdes kopiëren- of Nederlands rijbewijs) van ondergetekende(n), bij te voegen;

j. ermee bekend te zijn dat er afspraken zijn gemaakt met de Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam over de fiscale behandeling van de com-
manditaire deelname die ook voor ondergetekende(n) bindend zijn en met deze afspraken door ondertekening van dit formulier akkoord te gaan;

k. de vragenlijst beleggersprofiel volledig te hebben ingevuld en ondertekend en met de uitkomst van deze vragenlijst akkoord te zijn.

Inschrijfformulieren kunnen alleen in behandeling worden genomen als een kopie van een geldig identiteitsbewijs inclusief de volledig ingevulde en
ondertekende vragenlijst beleggersprofiel zijn bijgesloten.

Getekend te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2e handtekening (bij een gezamenlijke participatie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (s.v.p. origineel inschrijfformulier insturen)

De kopie is bestemd voor uw eigen administratie. Dit product is uitsluitend verkrijgbaar bij remisiers, Nederlandse bankinstellingen en Hanzevast capital NV. De registratie van persoonsgegevens is in het kader
van de Wbp aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage (opgenomen onder meldingnummer m1278591).

Natuurlijk persoon

* Gelieve uitsluitend een betaalrekening op te geven.



Inschrijfformulier Vlootfonds Hanzevast II 
(s.v.p. origineel inschrijfformulier insturen)

RechtspersoonDe ondergetekende:

familienaam: titulatuur:

voornamen voluit: ■■ man ■■ vrouw 

straatnaam en huisnummer: land:

postcode en woonplaats:

geboortedatum: geboorteplaats:

burgerlijke staat:                   ■■  gehuwd     ■■  ongehuwd     ■■  samenwonend functie:

telefoon overdag: telefoon ‘s avonds:

mobiel nummer: faxnummer:

e-mail adres:

identiteitsbewijs + nummer: geldig tot:

gezamenlijke tekeningsbevoegdheid?  ■■ ja ■■ nee 

N.B.: bij gezamenlijke tekeningsbevoegdheid s.v.p. per bestuurder een inschrijfformulier inzenden!

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende de rechtspersoon:

statutaire naam:

statutaire zetel te: kantoorhoudende te:

kantooradres: BTW-nummer rechtspersoon:

bankrekeningnummer t.b.v. uitkeringen*: zijnde een:                  ■■  USD-rekening      ■■  Euro-rekening

ingeschreven in het Handelsregister te: onder dossiernummer:

hierna te noemen: de ‘Rechtspersoon’, verklaart hierbij voor en namens de Rechtspersoon:
a. op basis van het aan ondergetekende door of namens Hanzevast capital NV verstrekte prospectus ‘Vlootfonds Hanzevast II CV', zich te verplichten

deel te nemen in één van de hieronder aan te kruisen Commanditaire Vennootschappen (hierna te noemen: de 'CV'):
■■      Vlootfonds Hanzevast II CV (besloten CV)        ■■      Hanzevast Participatie II CV (open CV);          ■■      Rendementsfonds Hanzevast II CV (open CV);

b. bekend en akkoord te zijn met de inhoud van het prospectus inclusief de commanditaire vennootschapsakten van de CV zoals aangegeven in sub a;
c. zich te verplichten met participatie(s) à USD 75.000, derhalve voor een totaal participatiebedrag van USD

in de CV deel te nemen. Dit totale participatiebedrag wordt vermeerderd met 3% emissievergoeding;
d.  ermee in te stemmen dat Hanzevast capital NV het minimale participatiebedrag van USD 75.000 kan wijzigen afhankelijk van de USD-koers tot het

moment van toetreding, uiterlijk 1 december 2007. De tegenwaarde van het participatiebedrag bedraagt echter te allen tijde minimaal ¤ 50.000;
e. volmacht en toestemming te verlenen aan ieder van de medewerkers van Plas & Bossinade Notarissen en aan de Beherend Vennoot Carisbrooke

Shipping (CV 14) BV om, alles met de macht van substitutie: 1) alle handelingen te (laten) verrichten die strekken tot de formele toetreding van
ondergetekende(n) als commanditaire vennoot in de CV en 2) over te gaan tot (I) het (in economisch eigendom) verkrijgen van 4 multi-purpose
schepen, elk circa 138 m lang, zoals nader omschreven in het prospectus, (II) het vestigen van één of meer (hypothecaire) leningen ten behoeve 
van de aankoop van de schepen en (III) het tekenen van alle akten verbandhoudende met de CV;

f. het totaalbedrag als vermeld onder sub c. als commanditair kapitaal voor eigen rekening te nemen en tijdig als eigen verplichting te voldoen 
en in te brengen in de CV;

g.  na schriftelijk verzoek van administratief beheerder Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV, het volgens sub c. verschuldigde bedrag over te
maken op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer; uiterlijk 15 augustus 2007. Hanzevast capital NV kan, indien daartoe aanleiding
bestaat, besluiten tot nadere aanpassing van deze data;

h.  bekend te zijn en in te stemmen met het navolgende: 1) Hanzevast capital NV is gerechtigd inschrijvingen zonder opgave van redenen (geheel of
gedeeltelijk) niet te honoreren, 2) de inschrijving zal worden afgewezen, indien om welke reden dan ook geen storting van het toegewezen bedrag
heeft plaatsgevonden op of vóór de onder g. genoemde datum en 3) indien en voorzover het totaal uit te geven aantal participaties niet geheel bij
derden is geplaatst, zullen de nog niet geplaatste participaties tijdelijk aan Hanzevast capital NV worden uitgegeven, die deze participaties op een
zo kort mogelijke termijn aan daartoe gegadigden zal overdragen voor welke overdracht ondergetekende(n) door de ondertekening van het
inschrijfformulier reeds nu voor alsdan zijn/haar goedkeuring geeft;

i.   een kopie van een recent uittreksel uit het Handelsregister betreffende de Rechtspersoon bij te voegen;
j.   een kopie van een (tenminste nog 3 maanden na uiterste toetredingsdatum tot het fonds) geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse dan wel

Europese identiteitskaart -beide zijdes kopiëren- of Nederlands rijbewijs) van ondergetekende, bij te voegen;
k.  ermee bekend te zijn dat er afspraken zijn gemaakt met de Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam over de fiscale behandeling van de com-

manditaire deelname die ook voor ondergetekende bindend zijn en met deze afspraken door ondertekening van dit formulier akkoord te gaan;
l.  de vragenlijst beleggersprofiel volledig te hebben ingevuld en ondertekend en met de uitkomst van deze vragenlijst akkoord te zijn.

Inschrijfformulieren kunnen alleen in behandeling worden genomen als een kopie van een geldig identiteitsbewijs, een kopie van een recent uittreksel
uit het Handelsregister en de volledig ingevulde en ondertekende vragenlijst beleggersprofiel zijn bijgesloten.

Getekend te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (s.v.p. origineel inschrijfformulier insturen)

De kopie is bestemd voor uw eigen administratie. Dit product is uitsluitend verkrijgbaar bij remisiers, Nederlandse bankinstellingen en Hanzevast capital NV. De registratie van persoonsgegevens is in het kader
van de Wbp aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage (opgenomen onder meldingnummer m1278591).

* Gelieve uitsluitend een betaalrekening op te geven.



Deel I: Beleggingshorizon

Voor welke periode wilt u bij benadering beleggen? (NB slechts één antwoord mogelijk)     
■■ Van 0 tot en met 2 jaar (u heeft een korte termijn beleggingshorizon)  
■■ Vanaf 2 tot en met 5 jaar  (u heeft een middellange termijn beleggingshorizon)
■■ Vanaf 6 jaar   (u heeft een lange termijn beleggingshorizon) 

In onderstaande tabel ziet u welke fondsbeleggingshorizon hoort bij welk fonds:  

Het is van belang dat de fondsbeleggingshorizon overeenkomt met uw eigen beleggingshorizon. Wij ontraden u om te participeren
indien dit niet het geval is.

Deel II: Beleggers- en fondsprofielen
Bij elke vraag is slechts één antwoord mogelijk.

Wat is voor u de belangrijkste reden om te beleggen?                                                     Punten
■■ Noodzakelijke inkomensaanvulling voor nu 0
■■ Noodzakelijke inkomensaanvulling voor later 2
■■ Gewenste inkomensaanvulling 6
■■ Gewenste vermogensgroei 8
■■ Vermogensgroei op lange termijn 10

Hoe lang heeft u ervaring met beleggen?                                                                         Punten
■■ Geen 1
■■ Maximaal 3 jaar 3
■■ 3 tot 10 jaar 6
■■ 10 tot 15 jaar 8
■■ 15 jaar of langer 10

Hoe reageert u op plotselinge flinke waardedalingen van uw beleggingen?                    Punten
■■ U ligt daar wakker van 2
■■ U vindt het heel vervelend 4
■■ U vindt het jammer 8
■■ U kunt zich er niet druk om maken 10

Wat doet u bij een waardedaling van uw beleggingen van 10%? Punten
■■ Uw beleggingen verkopen 2
■■ Een deel van uw beleggingen verkopen 4
■■ Uw beleggingen aanhouden 8
■■ Bijkopen 10

TOTAAL AANTAL PUNTEN
Op basis van bovengenoemd puntentotaal is úw beleggersprofiel:

■■ Defensief (profiel a) (puntentotaal: 5 tot en met 9)
■■ Matig defensief (profiel b) (puntentotaal: 10 tot en met 19)
■■ Matig offensief (profiel c) (puntentotaal: 20 tot en met 35)
■■ Offensief (profiel d) (puntentotaal: 36 en meer)

Vragenlijst beleggersprofiel
Wij verzoeken u nadrukkelijk alle 5 delen van deze vragenlijst te doorlopen.

Fondsbeleggingshorizon Scheepsfondsen Vastgoedfondsen 

- Lange termijn X X 

- Middellange termijn 

- Korte termijn 



Toelichting beleggersprofielen
a. Defensief beleggersprofiel: puntentotaal van 5 tot en met 9

U wilt geen risico lopen en kunt zich geen of nauwelijks beleggingsrisico veroorloven. Risicobeperking en -spreiding is voor u van
het grootste belang. U accepteert een laag rendement. U heeft nagenoeg geen ervaring met beleggen en kiest bij voorkeur voor
spaar- en garantieproducten. Uw inkomen is grotendeels afhankelijk van de beleggingsresultaten.

b. Matig defensief beleggersprofiel: puntentotaal van 10 tot en met 19
U bent geïnteresseerd in hoge rendementen en enige vermogenswinst. U accepteert de daaraan verbonden risico’s en waarde-
fluctuaties van uw beleggingen. Risicospreiding is voor u belangrijk. U heeft tenminste enige ervaring met beleggen. Uw inkomen
is enigszins afhankelijk van de beleggingsresultaten.

c. Matig offensief beleggersprofiel: puntentotaal van 20 tot en met 35
U bent geïnteresseerd in hoge rendementen en vermogenswinst. U accepteert de daaraan verbonden risico’s en waardefluctuaties
van uw beleggingen. Risicospreiding is voor u van belang. U heeft tenminste enige ervaring met beleggen. Uw inkomen is nagenoeg
niet afhankelijk van de beleggingsresultaten.

d. Offensief beleggersprofiel: puntentotaal van 36 en meer
U bent geïnteresseerd in zeer hoge rendementen en grote vermogenswinsten. U accepteert de daaraan verbonden risico’s en grote
waardefluctuaties van uw beleggingen. Risicospreiding is voor u van enig belang, maar is niet primair de reden waarom u voor
bepaalde beleggingsvormen kiest. U heeft ruime ervaring met beleggen. Uw inkomen is niet afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Let op: uw persoonlijke beleggersprofiel moet aansluiten bij het fondsprofiel.

In onderstaande tabel ziet u welke fondsprofielen horen bij welke fondsen:

Het is van belang dat het fondsprofiel overeenkomt met uw beleggersprofiel. Wij ontraden u om te participeren indien dit niet het geval is.

Deel III: Verklaring
Uw beleggingshorizon komt overeen met de fondsbeleggingshorizon (deel I) en uw beleggersprofiel komt overeen met het fondsprofiel
(deel II):
■■ Ja, ga door naar deel V ‘Ondertekening’
■■ Nee, ga door naar deel IV ‘Verklaring afwijkend profiel’

Deel IV: Verklaring afwijkend profiel
Het is mogelijk dat u zich niet herkent in de uitkomst van de vragenlijst en dat u van mening bent dat uw beleggersprofiel niet van 
toepassing is op uw situatie. U kunt besluiten om af te wijken van dat beleggersprofiel. De hieruit voortvloeiende risico’s zijn voor uw
eigen rekening.

Uw beleggingshorizon komt niet overeen met de fondsbeleggingshorizon (deel I) en/of uw beleggersprofiel komt/komen niet overeen
met het fondsprofiel (deel II) en toch besluit u te (blijven) participeren:
■■ Ja, ga door naar deel V ‘Ondertekening’
■■ Nee, einde vragenlijst

Deel V: Ondertekening
Uw eigen verantwoordelijkheid
De juiste invulling van deze vragenlijst is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze vragenlijst is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. U
bent zelf verantwoordelijk om uw beleggingsportefeuille in overeenstemming te brengen met uw beleggersprofiel. Wij adviseren u om
tweejaarlijks de vragenlijst te doorlopen. Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw beleggers-
profiel. Het is in dat geval verstandig om opnieuw uw beleggersprofiel aan ons door te geven.

Naam participant: Plaats:

Datum: Handtekening:

Deze vragenlijst s.v.p. volledig ingevuld en ondertekend (samen met het inschrijfformulier) in een portvrije envelop zenden naar:
Hanzevast capital nv 
T.a.v. Kirsty van Oosteroom • Antwoordnummer 1189 • 1200 VB HILVERSUM

Fondsprofiel Scheepsfondsen Vastgoedfondsen 

- Defensief 

- Matig defensief

- Matig offensief X X 

- Offensief X X 




