
Inschrijfformulier 10-jaars obligatielening t.b.v. de 

Community Farm van Carmen Coolen 

Ondergetekende, 

Naam + initialen: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

IBAN nr.: 

Sofinummer: 

Telefoon: 

 

verklaart zich bereid Carmen Coolen financieel te willen ondersteunen bij de opstart van haar bedrijf 

de Community Farm, door in te schrijven op: 

……….stuk(s) obligatie(s) nominaal groot €1.000,= per stuk (met een jaarlijkse rente van 3% achteraf),  

en/of 

……….stuk(s) obligatie(s) nominaal groot €1.000,= per stuk (met een jaarlijkse rente van 1% achteraf), 

èn 1 kg biologische kaas per jaar)  

en derhalve een bedrag van €……………….. vóór 1 mei 2019 over te maken op  NL10RABO 0317 9454 

08 ten name van C Coolen o.v.v. obligatielening 1 mei 2019. 

 

De middels de obligatielening verworven middelen zullen aanvullend op een bancaire lening 

aangewend worden om de Community Farm op te starten, zoals de verwerving en aanpassing van de 

boerderij aan de Lieshoutseweg 76 te Aarle-Rixtel, alsmede de overname van de activa (geiten, 

schapen en voorraad kaas). 

 

Van deze obligatielening wordt u, nadat het bedrag is ontvangen, een document uitgereikt of 

toegestuurd, ondertekend door Carmen Coolen. 

 

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

 

Handtekening 

 

U kunt dit formulier mailen naar: carmencoolen@gmail.com of  

sturen naar: Carmen Coolen, Gabrielsstraat 7, 5708 KA Helmond 

mailto:carmencoolen@gmail.com


Voorwaarden obligatielening Community Farm van Carmen Coolen 

 

1. Bedrag en vorm  

De obligaties worden op naam uitgegeven. De obligatiehouder zal zich bij intekening 

moeten legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

De obligaties worden doorlopend genummerd, op volgorde van binnenkomst van het 

bedrag en per soort coupure afzonderlijk. 

 

2. Rente 

De obligaties dragen vanaf 1 mei 2019 rente van 3%  of 1% (afhankelijk van de keuze 

van de obligatie) en wordt op 30 april van ieder jaar overgemaakt op het door de 

obligatiehouder opgegeven bankrekeningnummer. 

 

3. Looptijd en aflossing 

De lening heeft een looptijd van 10 jaar. De lening zal op nominale waarde aan de 

obligatiehouder worden terugbetaald en overgemaakt naar het opgegeven 

bankrekeningnummer. 

Obligatiehouders kunnen hun vordering niet voor 1 mei 2029 opeisen. 

 

4. Vervroegde aflossing 

De Community Farm, Carmen Coolen behoudt zich het recht voor te allen tijde tot 

vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing over te gaan tegen de nominale waarde 

van de obligatie, zulks met inachtneming van een aankondigingstermijn van drie 

maanden.  

In geval van overlijden van de obligatiehouder kan de lening door de erfgename(n) 

opgeëist worden. De lening zal dan binnen een maand terugbetaald worden.   

 

 

 

 

 

 


