
Obligatievoorwaarden Cuisine Culinaire Nederland Afdeling West-Brabant 2020 
 
Artikel 1 Doel 
a. De uitgifte van deze obligatielening (“de obligatielening”) heeft tot doel de (her)financiering van een lopende geldlening 

bij de Rabobank, welke per 31 december 2020 (geheel of gedeeltelijk) moet worden afgelost. 
b. De obligatielening wordt uitgegeven door Cuisine Culinaire Nederland Afdeling West-Brabant (“CCN”), gevestigd te 4751 

PW Oud Gastel, Middenstraat 2. CCN staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 40280222. 

 
Artikel 2 Uitgifte, inschrijving en looptijd van de obligatielening 
a. CCN zal in de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020 op volgorde van binnenkomst maximaal 150 

(honderdvijftig) obligaties (“de obligaties”) uitgeven met een maximumbedrag van € 75.000 (vijfenzeventigduizend Euro), 
derhalve telkens met een nominale waarde van elk € 500 (vijfhonderd Euro). Iedere obligatie wordt uitgegeven tegen een 
koers van 100% van de nominale waarde. 

b. Het maximum aantal obligaties per obligatiehouder is 15 (vijftien). 
c. Na ontvangst van de betaling (uiterlijks 1 december 2020) zal inschrijving door CCN in het obligatieregister plaatsvinden 

aan de hand van het door de obligatiehouder (“de obligatiehouder”) ingezonden inschrijfformulier (“het inschrijf-
formulier”). Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart obligatiehouder volledig bekend te zijn met de 
bepalingen van de obligatielening. Van de obligaties zullen obligatiebewijzen worden uitgegeven. 

d. CCN behoudt zich het recht voor zonder nadere opgave van redenen de uitgifte van de obligaties stop te zetten of 
verzoeken tot inschrijving te weigeren. 

e. De obligaties hebben een looptijd van minimaal 5 (vijf) jaren en maximaal 10 (tien) jaren. 
f. Algehele betaling van de obligatie(s) dient te geschieden op bankrekening NL94RABO0361867921 van CCN. 
 
Artikel 3 Aflossing 
a. Met ingang van het 6e jaar zal CCN jaarlijks door middel van loting bepalen welke obligaties zullen worden afgelost. 
b. Obligatiehouders, die schriftelijk hebben verzocht om aflossing, zullen bij de uitloting met voorrang behandeld worden. 

Het bestuur van CCN beslist of een dergelijk verzoek al dan niet in behandeling zal worden genomen. 
c. Het aflossingsschema van het aantal uit te loten obligaties wordt uiterlijk 31 maart 2021 door CCN vastgesteld. 
d. Uitgelote obligaties zullen door CCN worden afgelost tegen een koers van 100%. 
e. Financiële afwikkeling van uitgelote obligaties zal binnen 3 maanden na datum uitloting plaatsvinden. 
 
Artikel 4 Rente 
a. Op de obligaties wordt jaarlijks een rente vergoed van 2,5% (tweeëneenhalf procent) over de nominale waarde van de 

obligatie. 
b. De rentevergoeding zal per jaar achteraf betaalbaar zijn en wordt gestort op het door de obligatiehouder op het 

inschrijfformulier aangegeven bankrekening. De rentevergoeding zal voor de eerste maal worden uitbetaald binnen 3 
maanden na 31 december 2021 en vervolgens jaarlijks op dezelfde wijze. 

 
Artikel 5 Uitgifteproces en bewaring/betaling 
a. CCN houdt een register van obligatiehouders bij, waarin de naam, het adres, de toepasselijke bankrekening, alsmede het 

aantal obligaties van de obligatiehouder wordt geadministreerd. Op verzoek van een obligatiehouder verstrekt CCN 
jaarlijks een uittreksel van de door die obligatiehouder gehouden obligaties. De obligatiehouder dient iedere wijziging in 
zijn/haar gegevens, waaronder ook is begrepen de overdracht van zijn/haar obligaties, schriftelijk en onverwijld aan CCN 
mede te delen. 

b. Vorderingen van obligatiehouders strekkende tot betaling van enig bedrag uit hoofde van de hoofdsom en/of de rente 
verjaren (en kunnen derhalve niet meer worden ingeroepen) na verloop van 5 jaar na de aanvang van de dag volgende 
op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. 

c. De obligatiehouder is niet bevoegd eventuele vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met de door hem 
gehouden obligaties te verrekenen met al dan niet opeisbare vorderingen van CCN op hem. De obligatiehouder is niet 
bevoegd het voldoen aan bepaalde verplichtingen jegens CCN op te schorten, zich beroepend op eventuele, al dan niet 
toerekenbare tekortkomingen van CCN van verplichtingen voortvloeiende of verband houdende met de obligatielening. 

 
Artikel 6 Vervroegde opeisbaarheid 
a. De obligatielening zal terstond en ineens, op schriftelijk verzoek tot betaling, opeisbaar zijn, indien (i) CCN surseance van 

betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (ii) CCN haar activiteiten of onderneming staakt, of (iii) 
CCN tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de obligatielening en deze tekortkoming na schriftelijke 
aanmaning daartoe niet binnen een periode van 30 dagen is hersteld.  



Artikel 7 Verhandelbaarheid 
a. Obligatiehouders (of diens nabestaanden bij overlijden) kunnen de obligaties, met inachtneming van deze voorwaarden 

en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door CCN, overdragen aan andere leden. De obligatiehouder (of 
diens nabestaanden bij overlijden) die één of meerdere obligaties wenst over te dragen, dient deze obligatie(s) 
voorafgaand aan een mogelijk aanbod aan een ander lid, eerst aan CCN aan te bieden tegen de met het andere lid 
overeengekomen prijs. CCN besluit binnen één maand na het schriftelijke aanbod door de obligatiehouder over de al dan 
niet aanvaarding van dat aanbod. De overdracht dient onverwijld te worden geadministreerd in het register. 

 
Artikel 8 Opgaven/Wwft 
a. De obligatiehouder is verplicht de door CCN aan hem toegezonden overzichten, bevestigingen, aflossingsschema’s, 

rentenota’s (et cetera), direct na ontvangst op de juistheid daarvan te controleren en bij vaststelling van enige onjuistheid 
daarover CCN ommegaand schriftelijk te informeren. Indien de hiervoor genoemde mededeling door de obligatiehouder 
aan CCN niet binnen drie maanden na ontvangst van de desbetreffende overzichten, bevestigingen, aflossingsschema’s 
rentenota’s (et cetera) is gedaan, wordt de obligatiehouder geacht akkoord te gaan met de inhoud daarvan. 

b. CCN is verplicht de identiteit van de obligatiehouder vast te stellen daar waar voor de eerste maal door de desbetreffende 
obligatiehouder bij CCN wordt geparticipeerd. In dat kader dient iedere obligatiehouder een afschrift van een geldig 
legitimatiebewijs voor storting aan CCN te overhandigen. Voor rechtspersonen geldt in dat geval een kopie van een 
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende de rechtspersoon. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid en verplichtingen CCN 
a. De in de onderhavige onderhandse akte opgenomen voorwaarden vormen de gehele tussen partijen bereikte 

overeenstemming. CCN heeft de bevoegdheid additionele voorwaarden van toepassing te verklaren of de voorwaarden 
te wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen of aanvullende voorwaarden directe materiële financiële gevolgen hebben voor 
de obligatiehouders, zal CCN het voorstel tot wijziging of aanvulling ter goedkeuring voorleggen aan de obligatiehouders. 

b. CCN garandeert de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de onderhavige obligatielening jegens obligatie-
houder. 

c. De obligatiehouder is bekend met het feit dat CCN ter leen gestelde gelden heeft aangewend of zal aanwenden voor haar 
activiteiten als kookclub. Aan (investeringen in) activiteiten zijn risico’s verbonden. Door ondertekening van het 
inschrijfformulier verklaart de obligatiehouder nadrukkelijk dat hij/zij bekend is met de risico’s en dat hij/zij de financiële 
risico’s van de onderhavige investering – gelet op de stand van zijn/haar vermogen en zijn/haar huidige financiële positie 
– kan dragen en zijn/haar investering in overeenstemming is met zijn/haar (financiële) draagkracht. 

d. Iedere aansprakelijkheid voor een tekortkoming uit hoofde van de onderhavige voorwaarden van CCN is uitgesloten 
indien deze tekortkoming te wijten is aan overmacht. De aansprakelijkheid van CCN is in ieder geval beperkt tot de hoogte 
van de nominale waarde van de obligatie, eventueel verminderd met daarop betaalde aflossingen. 

e. CCN is gerechtigd alle aan haar uit de onderhavige obligatielening voortvloeiende rechten en verplichtingen over te 
dragen aan een derde. De obligatiehouder geeft door ondertekening van het inschrijfformulier reeds bij voorbaat 
zijn/haar toestemming voor een eventuele overdracht. 

 
Artikel10 Vrijstelling 
a. CCN maakt als aanbieder en uitgever van de onderhavige obligatielening gebruik van de vrijstellingsbepalingen zoals deze 

voor haar voortvloeien uit de Wet financieel Toezicht (“Wft”) en de vrijstellingsregeling Wft. CCN is te dezer zake derhalve 
niet vergunningsplichtig en staat als aanbieder van de onderhavige obligatielening derhalve niet onder toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft inzake de onderhavige obligatielening geen door de AFM goedgekeurd 
prospectus overlegd. 

b. Indien één of meer artikelen in deze voorwaarden bij ondertekening of in de toekomst geheel of gedeeltelijk in strijd met 
wettelijke bepalingen (zou)den zijn, dan wordt de geldigheid van de overige artikelen in deze voorwaarden niet aangetast. 
CCN zal alsdan – voor zover nodig – de artikelen zoveel mogelijk aanpassen in lijn met de aard van deze obligatielening, 
opdat zij niet meer strijdig zijn met de Wet. 

 
Artikel 11 rechtskeuze/bevoegde rechter 
a. Op de onderhavige obligatielening en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen is met uitsluiting van ieder ander 

recht het Nederlands recht van toepassing. 
b. Alle geschillen die verband houden met de onderhavige obligatielening en/of de daaruit voortvloeiende rechtshande-

lingen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. 
 
Oud Gastel, 3 juni 2020 


