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JA, ik ben voornemens deel te nemen aan de Crowdfunding voor de 

renovatie van de Sportaccommodatie Quintus en een overeenkomst aan te 

gaan tot deelname in een obligatielening voor een totaalbedrag van  

EUR    _____________________  

 

Ondergetekende:  

Naam + voorletters  : ..............................................................................................  

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

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

Postcode  : .................  

Woonplaats   : ............................................................. 

Geslacht  : m  / v  

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

Bankrekeningnummer: …………………………………………………..….. 

 E-mail   : ............................................................  

 

□ Ik heb de (registratie-)voorwaarden voor de obligatielening gelezen en begrepen. 

□ Ik kies er voor de rente van 2% te ontvangen op het hierboven vermelde 

bankrekeningnummer. 

□ Ik kies er voor de rente van 2% te schenken en maak geen aanspraak op betaling daarvan1. 

□ Ik kies er voor de aflossingen op het hierboven vermelde bankrekeningnummer te 

ontvangen. 

□ Ik kies er voor de aflossingen te schenken en maak geen aanspraak op betaling daarvan2.  

□ Mijn naam mag wel vermeld worden op de website of 

□ Mijn naam mag niet vermeld worden op de website. 

 

HANDTEKENING :________________________________ 

                                                           
1 Graag achterzijde ook invullen t.b.v. schenkingsovereenkomst  
2 Graag achterzijde ook invullen t.b.v. schenkingsovereenkomst  
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Aanvullende gegevens ondergetekende:  

Voornamen voluit : …………………………………………………..…..  

Burgerservicenummer  : …………………………………………………..….. 

Legitimatiebewijs : paspoort/rijbewijs/id-kaart3 

Nr. legitimatiebewijs : …………………………………………………..….. 

Afgegeven te  : …………………………………………………..….. 

Geldig tot  : …………………………………………………..….. 

Burgerlijke staat :  gehuwd/ongehuwd/ geregistreerd partner4  

Wel/geen  partnerschapsvoorwaarden/ Huwelijkse voorwaarden 5 

Gegevens partner (indien aanwezig) 

Naam   : …………………………………………………..….. 

Voornamen voluit : …………………………………………………..…..  

Burgerservicenummer  : …………………………………………………..….. 

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

 

Schenking t.b.v. vereniging: 

o Voetbalvereniging Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer 
van Koophandel onder nr. 40397342; 

o Handbalvereniging Van der Voort Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven 
bij  de Kamer van Koophandel onder nr. 40397542; 

o Gymnastiek Vereniging Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de 
Kamer van Koophandel onder nr. 40397717; 

o Volleybalvereniging PQV, statutair gevestigd te Naaldwijk en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397343; 

o Badminton Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397628. 

 

                                                           
3 Kopie legitimatiebewijs meezenden 
4 doorhalen wat niet van toepassing is 
5 doorhalen wat niet van toepassing is 


