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Doss. EJ/54223.03
OPRICHTING COÖPERATIE BIOZON ACHTERHOEK U.A.

Heden, negenentwintig januari tweeduizend negentien, zijn voor mij, Mr Erik Jan Oostrik,
notaris te Winterswijk verschenen:
1. De heer Sebastiaan Johannes Gerardus Kruisman, geboren te Zevenaar op
zesentwintig augustus negentienhonderd tachtig, legitimerend met een
identiteitskaart met nummer IY2KC5L37, uitgegeven op drie oktober tweeduizend
achttien, geregistreerd partner, wonende te 7009 KR Doetinchem, Joannes
Brugmanstraat 32.
2. Mevrouw Tamara Anna Tijdink, geboren te Doetinchem op tweeëntwintig januari
negentienhonderd vijfentachtig, legitimerend met een rijbewijs met nummer
4848592217, uitgegeven te Doetinchem op zesentwintig maart tweeduizend
veertien, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, wonende te 7009 ND
Doetinchem, Oude Rozengaardseweg 108.
3. De heer Bernard Wisselink, geboren te Zelhem op zestien april negentienhonderd
vijfenvijftig, legitimerend met een paspoort met nummer NN48D43H5, uitgegeven te
Bronckhorst op vijfentwintig juli tweeduizend zeventien, gehuwd, wonende te
7021 MD Zelhem, gemeente Bronckhorst, Wisselinkweg 1.
De comparanten verklaarden bij deze akte een Coöperatie op te richten, waarvoor de
volgende statuten zullen gelden:
Definities
Aansluiting: een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak als
bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering
onroerende zaken op een Nederlands distributienet waaruit elektriciteit aan de
verbruiker wordt geleverd, met een totale maximale doorlaatwaarde van ten
hoogste driemaal tachtig ampère (3 maal 80A) (of een ander maximum dat
daarvoor is opgenomen in artikel 1 lid 1 onderdeel ah van de Elektriciteitswet 1998
zoals dat op enig moment geldt);
- Productie-installatie: een productie-installatie als bedoeld in artikel 1 lid 1
onderdeel ah van de Elektriciteitswet 1998, of zoals vastgesteld op de wijze als
vermeld in een afzonderlijk reglement;
- Postcodegebied: een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem
beginnen met hetzelfde getal van vier cijfers en ook de direct aangrenzende
gebieden waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem eveneens beginnen
met eenzelfde getal van vier cijfers;
- Schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
Naam en zetel
Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie BioZon Achterhoek U.A..
2. De coöperatie heeft haar zetel in de Gemeente Bronckhorst.
Doel en middelen
Artikel 2
1. De coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen
de coöperatie en de leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden
door middel van:
a. het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen.

2

b.

het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen
produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve
van de leden, alles in de ruimste zin;
c. de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame
productie-installatie(s) in de Achterhoek,
plus alles wat met bovenstaande verband houdt of daaraan bijdraagt.
2. De coöperatie kan ook eigen vermogen aantrekken bij anderen dan de leden. Dit
mag echter niet in zodanige mate, dat de inbreng van de leden van ondergeschikte
betekenis is.
Lidmaatschap
Artikel 3
1. De coöperatie kent leden A en leden B.
Leden A kunnen zijn natuurlijke personen, personenvennootschappen en
rechtspersonen.
- Leden B kunnen zijn natuurlijke personen, personenvennootschappen en
rechtspersonen.
- De Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.,
statutair gevestigd te gemeente Doetinchem, met adres 7001 EX Doetinchem,
Raadhuisstraat 25, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
59033339 (AGEM) is A lid.
Aan het lidmaatschap van Leden B zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. er dient een ledenovereenkomst te zijn gesloten met de coöperatie en moet
daartoe bekwaam zijn:
b. de leden wonen of werken in een onroerende zaak welke via een aansluiting is
aangesloten op het distributienet voor elektriciteit;
c. welke onroerende zaak in hoofdzaak dient tot gebruik als woning of bedrijf;
d. welke hiervoor vermelde aansluiting zich bevindt binnen de postcodegebieden
zoals deze door de coöperatie is bepaald;
e. er dient een storting te worden gedaan in het kapitaal van de coöperatie, welke
storting zal plaatsvinden overeenkomstig het hierna in artikel 4 bepaalde;
2. a. Leden A zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld. Het
bestuur geeft hiervan een ledenovereenkomst af.
In geval van afwijzing is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering.
Voor het alsnog toelaten van een nieuw lid A is een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in de algemene ledenvergadering
vereist.
Een besluit tot aanname van een nieuw lid A of het omzetten van een
lidmaatschap B naar een lidmaatschap A, vereist daarnaast een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden A in de algemene
ledenvergadering.
Het wijzigen van een lidmaatschap A in een lidmaatschap B is niet mogelijk.
b. Leden B zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld. Het
bestuur geeft hiervan een ledenovereenkomst af.
3. Indien de aanvraag wordt gedaan door een ondernemer in de zin van artikel 7 Wet
op de omzetbelasting, zal het Bestuur, alvorens te besluiten tot toelating, zich ervan
dienen te vergewissen dat het betreffende aspirant ondernemers-lid met niet meer
dan twintig procent (20%) deelneemt aan het vermogen van de coöperatie.
4. Het lidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid, wanneer geen van de erfgenamen de erfenis
aanvaardt;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de coöperatie;
door ontzetting;
in geval van een rechtspersoon: door ontbinding.
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5.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment schriftelijk aan het
bestuur. Het bestuur bevestigt de ontvangst hiervan schriftelijk.
6. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan op elk moment door
het bestuur worden gedaan:
a. wanneer een lid ondanks verschillende schriftelijke aanmaningen gedurende
langer dan 3 maanden niet volledig zijn financiële verplichtingen aan de
coöperatie is nagekomen.
b. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
7. De coöperatie kan een lid alleen uit het lidmaatschap ontzetten wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of
wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Dit gebeurt door het
bestuur, dat het lid zo snel mogelijk informeert over het besluit, met opgaaf van de
redenen. Het lid kan vervolgens binnen één maand in beroep gaan bij de
algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. De coöperatie houdt een ledenregister aan met in elk geval de naam, het adres en
de woonplaats of vestigingsplaats van de leden, plus de datum dat het
lidmaatschap begon en het bedrag op de ledenrekening van elk lid. Dit
ledenregister is voor elk lid ter inzage.
9. Een lid kan zijn lidmaatschap overdragen aan derden, mits met toestemming van
het bestuur. Het bestuur zal deze toestemming niet op onredelijke gronden
onthouden en deelt zijn besluit binnen twee weken na het verzoek schriftelijk mee
aan het lid dat zijn lidmaatschap overdraagt en aan het lid aan wie het
lidmaatschap wordt overgedragen. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing.
Ledenrekeningen
Artikel 4
1. De coöperatie houdt in haar boeken voor ieder lid een ledenrekening aan.
2. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat de storting van een nieuw lid gelijk
aan of een veelvoud moet zijn van een bepaald bedrag, wat desgewenst overeen
kan komen met de investeringskosten van een eenheid in de productie-installatie.
3. De algemene ledenvergadering stelt tevens vast tot welk bedrag nieuwe stortingen
worden aanvaard.
4. Indien het lid zijn lidmaatschap overdraagt aan een ander, of als het lidmaatschap
door erfopvolging over gaat, gaat het tegoed over op de rechtsopvolger.
5. Indien het lid zijn lidmaatschap opzegt, blijft het tegoed onder beheer van de
coöperatie tot het moment dat de coöperatie wordt ontbonden of totdat een besluit
wordt genomen zoals genoemd in lid 6 en 7 van dit artikel.
6. Indien de coöperatie het lidmaatschap beëindigt, wordt het tegoed in maximaal vijf
(5) jaar, in gelijke jaartermijnen, uitgekeerd aan het lid.
7. De algemene ledenvergadering kan bij een meerderheid van de uitgebrachte
stemmen besluiten om het tegoed op de ledenrekening van een of meer van de
leden geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
Bestuur
Artikel 5
1. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering benoemd. Bestuurders
kunnen zowel leden als niet-leden zijn en kunnen zowel natuurlijke als
rechtspersonen zijn.
2. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het bestuur kan
ook uit één persoon bestaan. Een meerkoppig bestuur beslist zelf over de
taakverdeling.
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde termijn. Bestuursleden kunnen te
allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.
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4.

Het bestuur blijft bevoegd ook indien er vacatures in het bestuur zijn. Indien er geen
bestuursleden meer zijn, is elk van de leden bevoegd een algemene
ledenvergadering uit te roepen om een nieuw bestuur te benoemen, met
inachtneming van de artikelen 7 en 8.
5. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Vergaderingen
worden bijeengeroepen door middel van schriftelijke mededelingen verzonden naar
alle bestuurders.
6. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem, met dien verstande
dat een bestuurslid tevens A lid het recht heeft om zoveel stemmen uit te brengen
als er bestuursleden zijn.
7. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van het Bestuur een beslissende
stem.
8. ledere bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een medebestuurder
doen vertegenwoordigen, mits schriftelijk daartoe gemachtigd.
9. Het Bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits (i) dit schriftelijk
geschiedt, (ii) de meerderheid van de bestuurders zich vóór schriftelijke
besluitvorming uitspreekt en (iii) geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van
besluitvorming heeft verzet.
10. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering onderworpen alle besluiten van het Bestuur omtrent
zodanige rechtshandelingen als door de Algemene Ledenvergadering duidelijk
omschreven en schriftelijk ter kennis van het Bestuur zijn gebracht.
11. In het geval dat er slechts één bestuurder is of dat alle bestuurders een
overeenkomst mee ondertekenen, wordt verondersteld dat aan de handelingen van
het bestuur een bestuursbesluit ten grondslag ligt.
Vertegenwoordiging
Artikel 6
1. a. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter.
b. Het
Bestuur
kan functionarissen
met
algemene
of
beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
leder van hen vertegenwoordigt de Coöperatie met inachtneming van de
beperkingen aan zijn bevoegdheid gesteld.
Hun
titulatuur
wordt
door
het
Bestuur
bepaald.
De
vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan
zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang
heeft met de desbetreffende functionaris, enig andere functionaris, of met een
of meer bestuurders.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van
uitgaven voor zover deze door de ledenvergadering in de door haar vastgestelde
begroting zijn vastgelegd. De ledenvergadering kan te allen tijde nadere
toestemming verlenen.
3. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer
bestuurders kan de algemene ledenvergadering één of meer personen aanwijzen
om de coöperatie te vertegenwoordigen.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 7
1. Algemene ledenvergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar gehouden of op
verzoek van het bestuur.
2. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bij elkaar door een schriftelijke
oproep aan de leden.
3. De oproep wordt tenminste 7 dagen voor de vergadering verstuurd en bij de
oproep worden de te behandelen onderwerpen en de locatie van de vergadering
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vermeld. Het bestuur zorgt er tevens voor dat leden via een elektronisch
communicatiemiddel aan de vergadering kunnen deelnemen en kunnen stemmen.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde
leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf de ledenvergadering bijeenroepen. De verzoekers kunnen dan ook
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het
opstellen van de notulen.
5. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waarin de
productie-installatie zich bevindt waar de coöperatie in investeert.
Artikel 8
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan
besluiten om ook anderen uit te nodigen.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid B één stem in de algemene
ledenvergadering. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid A in de
algemene ledenvergadering zoveel stemmen als het aantal leden B plus één, dit
gedeeld door het aantal leden A, afgerond op een geheel getal naar boven.
3. Ieder stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk of elektronisch
machtigen tot het uitbrengen van zijn stemmen. Een stemgerechtigde kan voor ten
hoogste een personen als gemachtigde optreden.
4. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door een bestuurslid. Zijn
geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het
voorzitterschap.
5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid
is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen
bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer
dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo
nodig na tussenstemming.
7. Een lid mag stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits
het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, volledig
de vergadering kan volgen en hieraan deel kan nemen en zijn stem kan uitbrengen.
8. Van de algemene ledenvergadering worden notulen bijgehouden door een door de
voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en als blijk daarvan door
de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
9. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
10. Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Jaarrekening en winst
Artikel 9
1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden,
maakt het bestuur een jaarrekening op en verstuurt deze aan de leden. Ook maakt
het bestuur een bestuursverslag.
3. Het bestuur zorgt dat het bestuursverslag en de opgemaakte jaarrekening met
onderliggende stukken vanaf de oproep voor de algemene ledenvergadering tot aan
de vergadering voor alle leden in te zien is op het kantoor van de coöperatie.
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4.

De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met
toelichting. De opgemaakt jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt dat onder opgaaf
van reden vermeld.
5. De coöperatie kan aan een administratiekantoor opdracht verlenen tot onderzoek
van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het bestuur daartoe bevoegd. Het
administratiekantoor brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Het
administratiekantoor geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Het bestuur zal een kopie van de
verklaring aan de leden toezenden.
6. Indien geen verklaring als bedoeld in lid 5 beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt
de algemene vergadering uit de leden jaarlijks een commissie van ten minste twee
leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de
jaarrekening en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de coöperatiekas en de
waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.
7. De jaarrekening wordt vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering die het
bestuur uiterlijk een maand na het opmaken van de jaarrekening laat plaatsvinden.
8. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene vergadering omtrent het
verlenen van decharge aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor
zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die
anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene
vergadering is verstrekt. De reikwijdte van een verleende decharge is onderworpen
aan beperkingen op grond van de wet.
9. Iedere verplichting van leden of oud-leden om in een tekort van de coöperatie bij te
dragen, is uitgesloten. Vanwege deze uitgesloten aansprakelijkheid zal de
coöperatie steeds haar volledige naam gebruiken (inclusief de letters U.A.), behalve
waar het gaat om reclame uitingen.
Artikel 10
1. De coöperatie mag geen winst onder haar leden of oprichters verdelen, tenzij de
algemene ledenvergadering anders besluit.
2. De winst wordt gereserveerd voor investeringen in nieuwe projecten voor de
opwekking van duurzame energie.
3. In geval van een verlies zal dit worden afgetrokken van de ledenrekeningen, naar
rato van het tegoed dat elk (voormalig) lid heeft op zijn/haar ledenrekening.
4. Buiten de bepalingen van de statuten om kan de coöperatie door een besluit geen
verdere verplichtingen stellen aan de leden om financieel of in natura bij te dragen.
Statutenwijziging
Artikel 11
1. De algemene ledenvergadering kan de statuten van de coöperatie alleen wijzigen,
als dit bij de oproep van de vergadering al is geagendeerd.
2. De woordelijke tekst van de wijziging wordt tenminste zeven dagen voor de
vergadering aan de leden verstuurd en ter inzage gelegd op het kantoor van de
coöperatie.
3. Voor een statutenwijziging is een meerderheid nodig van ten minste drie/vierde van
het aantal uitgebrachte stemmen. Voor wijzigingen van de artikelen 3 lid 1, 3 lid 2,
10 lid 2 en 11 lid 3 is daarnaast drie/vierde meerderheid nodig van het aantal
uitgebrachte stemmen van leden A.

*
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4.

De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd om deze akte van
statutenwijziging te tekenen.
5. De bepalingen in lid 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, te verstrekken aan het handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
1. De bepalingen in artikel 11 leden 1, 2, 3 en 5 zijn ook van toepassing op een besluit
van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de coöperatie. Het bestuur regelt de vereffening.
3. Ook het opzeggen, overlijden of bij een rechtspersoon het ontbinden van het laatste
overgebleven lid leidt tot ontbinding van de coöperatie. (De vereffenaar van) het
laatst overgebleven lid zal dan de vereffening regelen.
4. De boeken en bescheiden van de ontbonden coöperatie moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die
door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 13
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement zijn de bepalingen
van artikel 11 lid 1, 2 en 5 van gelijke toepassing.
Slotverklaring
Na aldus de statuten van de Coöperatie te hebben vastgesteld verklaarden de
comparanten dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het Bestuur, in de
achter hun naam vermelde functie:
1. De heer Bernard Wisselink (secretaris).
2. De heer Sebastiaan Johannes Gerardus Kruisman (penningmeester).
3. Mevrouw Tamara Anna Tijdink (bestuurslid).
Waarvan akte is verleden te Winterswijk ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en gegeven toelichting daarop aan de
mij, notaris, bekende comparanten, hebben de comparanten verklaard tijdig een concept
van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen,
de gevolgen van hun rechtshandelingen te hebben begrepen en in te stemmen met
beperkte voorlezing van de akte.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
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(Volgt handtekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

