131111/2572494/1/105
OBLIGATIE OVEREENKOMST
(natuurlijke personen)
OBLIGATIELENING Briqchain B.V./Briqchain Real Estate NL (Obligatielening)
Totale omvang lening: EUR 4.995.000 maximaal
Nominale waarde: EUR 10
Coupon: 4% per jaar
Looptijd: 5 jaar vanaf 3 oktober 2018
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
U wenst deel te nemen in de Obligatielening, zoals uitgegeven door de Briqchain B.V. (Briqchain) onder de
hierna vermelde voorwaarden;
U VERKLAART HIERBIJ:
• op basis van de door of namens Briqchain verstrekte informatie, onder andere bestaande uit de
obligatievoorwaarden van de Obligatielening (Obligatievoorwaarden), de algemene voorwaarden voor
het gebruik van het platform van Briqchain (Algemene Voorwaarden) en de overeenkomst tussen
Stichting Obligatiehouders Briqchain (Stichting), Briqchain, Briqchain Real Estate NL B.V. en
Bloqbuster Group B.V. (Overeenkomst Stichting), betreffende de uitgifte van obligaties door Briqchain,
ter verwerving van de obligatielening van maximaal EUR 4.995.000 (Obligatielening), te investeren in de
Obligatielening;
• kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van deze Obligatie overeenkomst en de
Obligatievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst Stichting waarin uw rechten als
obligatiehouder zijn bepaald, welke stukken onlosmakelijk zijn verbonden aan de Obligatie
overeenkomst;
• in te stemmen met alle bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in deze Obligatie overeenkomst,
de Obligatievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst Stichting alsmede de daarin
opgenomen derdenbedingen te aanvaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk daaraan te
onderwerpen;
• in het bijzonder er mee in te stemmen dat uw rechten als obligatiehouder onder de Obligatielening bij
uitsluiting worden uitgeoefend door de Stichting in de mate en op de wijze als nader bepaald in de
Overeenkomst Stichting en de Obligatievoorwaarden;
• deel te nemen voor een het bedrag zoals door u aangegeven op de website www.briqchain.com
(Deelnamesom); en
• in te stemmen met de aankoop- en toewijzingsprocedure, als bepaald in de Obligatievoorwaarden.
Na het aanmaken van de kluis via de website www.briqchain.com dient u de Deelnamesom over te maken
aan de Stichting via online betalen.
Na ontvangst van betaling en definitieve acceptatie door Briqchain zal aan u een Obligatie Token worden
verstrekt. Dit Obligatie Token wordt verstuurd naar uw kluis (Ethereum adres). De Stichting zal vervolgens
zorg dragen voor het (tijdig) doorbetalen van uw Deelnamesom aan Briqchain.

EN U VERKLAART BIJ DEZE VERDER:
•
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de Stichting en/of Briqchain, indien zij dit
noodzakelijk acht, in een voorkomend geval achtergrondonderzoeken naar u zal kunnen verrichten

•

•

•

in het kader van haar zorgplicht en/of in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft). De Stichting kan Briqchain in dit verband verzoeken om bij u
aanvullende informatie en/of aanvullende bescheiden op te vragen;
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat inschrijvingen zonder opgaaf van redenen
geheel of gedeeltelijk geweigerd kunnen worden. Eventuele stortingen in verband met
inschrijvingen/aankopen voor obligaties die geweigerd worden of niet geëffectueerd worden, zullen
worden gestorneerd op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd
gedaan. Er zal in geval van stornering geen rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag;
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de inschrijving kan worden afgewezen indien,
om welke reden dan ook, de betaling van het bij de toewijzing door Briqchain aangegeven bedrag
niet heeft plaatsgehad;
volmacht te verlenen aan ieder van de medewerkers van Briqchain en aan de Stichting om alles te
doen wat nodig en nuttig zal zijn in het belang van de obligatiehouders, onder de voorwaarden als
in de Obligatievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst Stichting en in deze
Obligatie overeenkomst vermeld.

Investeerder dient akkoord te geven.
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OBLIGATIEOVEREENKOMST
(Rechtspersonen)
OBLIGATIELENING: Briqchain B.V./Briqchain Real Estate NL (Obligatielening)
Totale omvang lening: EUR 4.995.000 maximaal
Nominale waarde: EUR 10
Coupon: 4% per jaar
Looptijd: 5 jaar vanaf 3 oktober 2018
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
De rechtspersoon wenst deel te nemen in de Obligatielening met het hieronder vermeld aantal obligaties,
zoals uitgegeven door de Briqchain B.V. (Briqchain) onder de hierna vermelde voorwaarden;

DE RECHTSPERSOON VERKLAART HIERBIJ:
• op basis van de door of namens Briqchain verstrekte informatie, onder andere bestaande uit de
obligatievoorwaarden van de Obligatielening (Obligatievoorwaarden), de algemene voorwaarden voor
het gebruik van het platform van Briqchain (Algemene Voorwaarden) en de overeenkomst tussen
Stichting Obligatiehouders Briqchain (Stichting), Briqchain, Briqchain Real Estate NL B.V. en
Bloqbuster Group B.V. (Overeenkomst Stichting), betreffende de uitgifte van obligaties door Briqchain,
ter verwerving van de obligatielening van maximaal EUR 4.995.000 (Obligatielening), te investeren in de
Obligatielening;
• kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van deze Obligatie overeenkomst en de
Obligatievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst Stichting waarin uw rechten als
obligatiehouder zijn bepaald, welke stukken onlosmakelijk zijn verbonden aan de Obligatie
overeenkomst;
• in te stemmen met alle bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in deze Obligatie overeenkomst,
de Obligatievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst Stichting alsmede de daarin
opgenomen derdenbedingen te aanvaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk daaraan te
onderwerpen;
• in het bijzonder er mee in te stemmen dat haar rechten als obligatiehouder onder de Obligatielening bij
uitsluiting worden uitgeoefend door de Stichting in de mate en op de wijze als nader bepaald in de
Overeenkomst Stichting en de Obligatievoorwaarden;
• deel te nemen voor een bedrag zoals door de rechtspersoon aangegeven op de website
www.briqchain.com (Deelnamesom);
• in te stemmen met de aankoop- en toewijzingsprocedure, als bepaald in de Obligatievoorwaarden.
Na het aanmaken van de kluis via www.briqchain.com dient de rechtspersoon de Deelnamesom over te
maken aan de Stichting via online betalen.
Na ontvangst van betaling en definitieve acceptatie door Briqchain zal aan de rechtspersoon een Obligatie
Token worden verstrekt. Dit Obligatie Token wordt verstuurd naar de kluis (Ethereum adres) van de
rechtspersoon. De Stichting zal zorg dragen voor het (tijdig) doorbetalen van de Deelnamesom aan
Briqchain.

EN DE RECHTSPERSOON VERKLAART BIJ DEZE VERDER:
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•

•

•

•

ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de Stichting en/of Briqchain, indien zij dit
noodzakelijk acht, in een voorkomend geval achtergrondonderzoeken naar de rechtspersoon zal
kunnen verrichten in het kader van haar zorgplicht en/of in het kader van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Stichting kan Briqchain in dit verband
verzoeken om aanvullende informatie en/of aanvullende bescheiden op te vragen bij de
rechtspersoon;
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat inschrijvingen zonder opgaaf van redenen
geheel of gedeeltelijk geweigerd kunnen worden. Eventuele stortingen in verband met
inschrijvingen voor obligaties die geweigerd worden of niet geëffectueerd worden, zullen worden
gestorneerd op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal
in geval van stornering geen rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag;
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de inschrijving kan worden afgewezen indien,
om welke reden dan ook, de betaling van het bij de toewijzing door Briqchain aangegeven bedrag
niet heeft plaatsgehad;
volmacht te verlenen aan ieder van de medewerkers van Briqchain en aan de Stichting om alles te
doen wat nodig en nuttig zal zijn in het belang van de obligatiehouders, onder de voorwaarden als
in de Obligatievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst Stichting en in deze
Obligatie overeenkomst vermeld.

Investeerder dient akkoord te geven.
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