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Prospectus Muziekvereniging Aurora - Certificaten renteloze lening 2019-2031 

 

Voorwaarden 

Muziekvereniging Aurora Driebergen-Rijsenburg, statutair gevestigd te Driebergen-
Rijsenburg, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 40478068, hierna te noemen “Aurora”, verklaart het volgende: 

 

1. Overwegingen vooraf 

Tijdens de ledenvergadering van 8 april 2019 is vastgesteld dat Aurora meerdere acties zal 
opzetten om aanvullende fondsen bijeen te krijgen voor de financiering van de renovatie van 
het verenigingsgebouw. Eén van de acties is het uitzetten van een renteloze lening in de 
vorm van certificaten waarmee leden, maar ook niet-leden, Aurora kunnen ondersteunen met 
een bedrag groot, naar keuze, € 500,- of € 1000,- of veelvouden daarvan. 

Aurora heeft derhalve besloten om een achtergestelde lening uit te geven, groot maximaal € 
85.000,- (zegge: vijfentachtigduizend euro) op de hierna genoemde bepalingen: 

2. Uitgifte certificaten 

Voor de lening, tot een totaalbedrag ad € 85.000,-, worden uitgegeven 85 tot 170 stuks 
certificaten nominaal € 500,- of € 1000,-. Het definitieve aantal certificaten zal worden 
bepaald door de mix van het aantal certificaten van € 500,- en € 1000,- De certificaten zullen 
uniek worden genummerd. De lening zal worden aangegaan voor een periode van maximaal 
12 jaren, de aflossing beloopt 10 jaren en start op 1 juli 2021. 

3. Inschrijving 

Een certificaat kan verkregen worden door inschrijving volgens de procedure die via een 
daarvoor speciaal gemaakte nieuwsbrief en de website bekend zal worden gemaakt. 

Na betaling van het aantal gewenste certificaten en het daarbij behorende bedrag zal een 
uniek genummerd certificaat op naam worden opgesteld en worden toegestuurd. Indien 
gewenst wordt er tevens een digitale bevestiging via e-mail verstuurd. 

Op het certificaat zal worden vermeld: een uniek nummer, naam, adres en woonplaats van 
de certificaathouder, de naam en vestigingsplaats van Aurora en een verklaring van het 
verschuldigd zijn van het betreffende bedrag door Aurora aan de houder van het certificaat. 

4. Registratie certificaten 

Aurora houdt een register bij van alle uitgegeven certificaten met de daarbij per 
certificaatnummer behorende gegevens van de certificaathouders, te weten naam, adres, 
woonplaats en e-mailadres. De houder van het certificaat is zelf verantwoordelijk voor 
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wijziging van de opgegeven gegevens. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de 
penningmeester van de vereniging 

5. Rente 

De certificaten geven geen rente 

6. Aflossing  

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 2021, zal op 1 juli een vastgesteld bedrag aan certificaten 
worden afgelost met een maximaal totaal bedrag ter hoogte van 10% van de totale leensom 
van uitgegeven certificaten. De betaalbaarstelling is à pari van de voor aflossing 
aangewezen certificaten. 

Het bestuur van Aurora zal gedurende de gehele looptijd van de lening bevoegd zijn om een 
groter aantal certificaten of zelfs de gehele restant van de lening à pari af te lossen. De 
houders van certificaten die eerder worden afgelost dan oorspronkelijk voorzien zullen 
daarvan voorafgaand aan de vervroegde aflossing van op de hoogte gebracht worden. 

Partijen zijn er mee bekend dat onderhavige geldlening, voor wat betreft de aflossingen, is 
achtergesteld, als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

7. Uitloting 

De uitlotingsgegevens worden reeds bij uitgifte van het certificaat vastgelegd; Direct bij 
uitgifte van het certificaat wordt aan de certificaathouder meegedeeld wanneer de lening zal 
worden terugbetaald. Aurora behoudt het recht om eerder dan meegedeeld af te lossen, 
zulks na schriftelijke mededeling aan de certificaathouder. Een e-mailbericht geldt hierbij 
tevens als schriftelijke mededeling. 

8. Betaalbaarstelling 

De voor aflossing geselecteerde certificaten zullen op in artikel 6 genoemde tijdstip 
betaalbaar zijn a pari in de in Nederland geldende wettelijk geaccepteerde munteenheid. Bij 
aangaan van de lening is dat de Euro 
 
Aflossing van het certificaat geschiedt uitsluitend tegen overdracht van het originele 
certificaat of vervangend duplicaat (zie artikel 10) aan de penningmeester van Aurora. De 
certificaathouder zal ten tijde van in artikel 6 genoemd tijdstip hieraan worden herinnerd via 
het bij Aurora bekende e-mailadres van de certificaathouder. 

9. Overdraagbaarheid certificaat 

 

9.1 Reguliere overdracht 

Een certificaat kan worden overgedragen op een andere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, doch slechts nadat de geregistreerde certificaathouder van deze overdracht 
schriftelijk melding heeft gemaakt bij de penningmeester van Aurora. De overdacht mag niet 
eerder plaatsvinden dan na bevestiging van de wijzigingen door Aurora aan de 
oorspronkelijke certificaathouder. 
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9.2 Bijzondere situaties 

Bij overlijden van een certificaathouder (natuurlijk persoon) zullen de rechten van het 
certificaat overgaan op de rechtmatige erven. De erven zijn verantwoordelijk voor het 
informeren van de penningmeester van Aurora onder het aantonen van hun rechten. 
 
Indien zich ten aanzien van certificaathouders-rechtspersonen bijzondere situaties voordoen 
(faillissement, liquidatie, wijziging van aandeelhouders c.q. vennoten, en dergelijke) treden 
na informeren van de penningmeester van Aurora het bestuur van de rechtspersoon, onder 
aantonen van de rechten van de rechtspersoon, en het bestuur van Aurora in overleg over 
de gevolgen hiervan en de eventueel te ondernemen acties. 

 

10. Verlies en beschadiging 

Bij het kwijtraken of beschadiging van een certificaat kan bij de penningmeester van Aurora 
een duplicaat-certificaat worden aangevraagd. Door verstrekken van een duplicaat vervalt de 
waarde van het originele certificaat. 

11. Verjaring 

Aflosbaar gestelde certificaten welke na één jaar na de datum waarop zij betaalbaar zijn en 
niet ter aflossing zijn aangeboden, verjaren ten voordele van Aurora. 

12. Gebondenheid opvolgende verkrijgers 

Elke certificaathouder is aan het bepaalde in deze overeenkomst gebonden, ongeacht de 
wijze waarop hij zijn certificaat heeft verkregen 

 

 


