
ONDERHANDSE AKTE VAN OVERDRACHT VAN OBLIGATIES - VERKOOP 
 
 
ONDERHANDSE AKTE VAN OVERDRACHT VAN ZON OBLIGATIES (OOK TE NOEMEN “ZONNEDELEN”) UITGEGEVEN 
DOOR: [NAAM_UITGEVENDE_INSTELLING] 
 
Tenzij anders aangegeven hebben de begrippen beginnend met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in deze 
overeenkomst formulier dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het Informatie Memorandum betreffende 
de aanbieding en uitgifte door [naam_Uitgevende_Instelling]  van maximaal [aantal] Zon Obligaties, met een 
nominale waarde van EUR [nom_waarde_EUR] per Zon Obligatie.  
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in [Plaatsnaam], 
hierna ook te noemen te noemen Verkoper; 
 
2. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in 
[Plaatsnaam], hierna ook te noemen te noemen Koper; 
 
hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen of ieder individueel Partij,  
 
NEMEN IN OVERWEGING 
 
Dat Verkoper in het bezit is van [aantal] Zon Obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], ieder met een (resterende) 
Hoofdsom van [rest_hoofdsom_EUR] welke op [uitgifte_datum] zijn uitgeven door [Uitgevende Instelling].  
 
Dat de Koper en Verkoper zich bij overdracht dienen te melden bij de Uitgevende Instelling per e-mail om de 
voorgenomen overdracht kenbaar te maken, hetgeen automatisch heeft plaatsgevonden via de website van 
Zonnepanelendelen.nl waarlangs deze overeenkomst tot stand komt.  
 
Dat de Uitgevende Instelling, [naam_Uitgevende_Instelling] instemming dient te verlenen voor deze overdracht, 
welke instemming zij hierbij bij voorbaat verleend.  
 
Dat Partijen onderling een verkoopprijs zijn overeengekomen.  
 
EN WENSEN ALS VOLGT OVEREEN TE KOMEN  
 
Verkoper en Koper komen hierbij overeen dat Verkoper aan Koper verkoopt en overdraagt en Verkoper draagt 
hierbij aan Koper over, met in acht neming van het Informatie Memorandum en de daarin opgenomen 
Obligatievoorwaarden, de volgende Obligaties uitgegeven door [Uitgevende Instelling] per [verkoop_datum], 
hierna ook te noemen de Verkoopdatum: 
 

- [aantal] obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], tegen een overeengekomen verkoopprijs per Obligatie van 
EUR [verkoop_prijs_per_Obligatie] en daarmee in een totale verkoopprijs van EUR [totale_verkopprijs], 
hierna ook te noemen de Verkoopprijs. 

 
In aanvulling op de Verkoopprijs is de Verkoper Administratiekosten verschuldigd aan de [Uitgevende Instelling] 
ter grootte van 2% van de nominale waarde van de over te dragen Zon Obligaties (met een minimum van EUR 
10,00), zijnde voor deze overdracht in totaal EUR [administratie_kosten], hierna ook te noemen de 
Administratiekosten.  
 
Zowel de totale Verkoopprijs en de Administratiekosten zullen direct tezamen tijdens de overdracht via een iDeal 
betaling door Koper worden voldaan. Beide bedragen zullen worden gedaan op de Stichting 
Derdengeldenrekening Buckaroo (kantoor houdende op de Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, en ingeschreven bij de 
kamer van koophandel onder nummer 04060983), de betalingspartner van Zonnepanelendelen B.V., of elke 
andere door Zonnepanelendelen B.V. aan te wijzen betalingspartner. Na bijschrijving van de bedragen zal de 



Verkoopprijs worden doorgestort aan de Verkoper onder aftrek van de Administratiekosten. De 
Administratiekosten zullen worden verrekend met [naam_Uitgevende_Instelling] direct na akkoord van beide 
Partijen op deze akte.  

VERKOPER AANVAART DEZE OVERDRACHT EN VERKLAART HIERBIJ 

• op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van deze onderhandse verkoopakte een 
rechtsgeldig aanbod heeft gedaan aan Koper tot overdracht van één of meer Zon Obligaties van de 
Obligatielening van [Uitgevende Instelling] en dat dit een afdwingbare en rechtsgeldige overeenkomst 
vormt;  

• dat Verkoper per bovengenoemde Verkoopdatum niet langer gerechtigd is tot enige (terug)betaling van 
de hoofdsom en rente; 

• dat Verkoper zal wordt doorgehaald in het register van Obligatiehouders.  

KOPER AANVAART DEZE OVERDRACHT EN VERKLAART HIERBIJ 

• op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van deze onderhandse verkoopakte een 
rechtsgeldig aanbod van Verkoper tot overdracht van één of meer Zon Obligaties van de Obligatielening 
van [Uitgevende Instelling] heeft geaccepteerd dat dit een afdwingbare en rechtsgeldige overeenkomst 
vormt;  

• akkoord te gaan met de iDeal betaling ter voldoening van de Verkoopkosten en de Administratiekosten; 

• op de hoogte te zijn van het feit dat de overname van een Zon Obligatie feitelijk de overname van een 
Zon Obligatie is welke is uitgegeven door [naam_Uitgevende_Instelling] op [datum_uitgifte] en kennis 
genomen te hebben van het feit dat ondergetekende Obligatiehouder wordt ten aan zien van 
[naam_Uitgevende_Instelling], op het moment dat deze onderhandse verkoopakte geheel compleet 
digitaal ondertekend is door beide Partijen en de betaling van de Verkoop- en Administratiekosten 
succesvol heeft plaatsgevonden;  

• zorgvuldig kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Informatie Memorandum 
behorende bij de uitgifte van Zon Obligaties door [naam_Uitgevende_Instelling], inclusief de 
bijbehorende bijlagen, en in het bijzonder de Obligatievoorwaarden en de Statuten van de Stichting 
Zonnedelers, waarin zijn/haar rechten als Zon Obligatiehouder zijn bepaald;  

• volledig bekend te zijn met de inhoud van het Informatie Memorandum, deze inhoud te begrijpen en 
uitdrukkelijk te aanvaarden; 

• op de hoogte te zijn van het feit dat de Zon Obligatielening en de tweederangs zekerheid verstrekt in 
verband met de Zon Obligatielening achtergesteld is aan de Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering 
(zoals gedefinieerd in het Informatie Memorandum) welke achterstelling is beschreven in het Informatie 
Memorandum en waarvan de inhoud bij koper bekend is; 

• bekend te zijn met de Achterstellingsakte waarin voornoemde achterstelling formeel is vastgelegd; 

•  in te stemmen met de inhoud van deze Achterstellingsakte en als Zon Obligatiehouder gebonden te zijn 
aan de bepalingen van de Achterstellingsakte;  

• dat er desgewenst fiscaal en juridisch advies is ingewonnen; 

• in te stemmen met het feit dat hij/zij zal worden ingeschreven in het register van Zon Obligatiehouders 
welke wordt gehouden door Obton Solenergi Dordrecht C.V.; 

• in te stemmen met het feit dat zijn/haar rechten als Zon Obligatiehouder onder de Zon Obligatielening 
worden uitgeoefend door de Stichting Zonnedelers in de mate én op de wijze als nader bepaald in de 
Obligatievoorwaarden en statuten van de Stichting Zonnedelers en dat de uitoefening door, en positie 
van, de Stichting Zonnedelers een eigenschap is van de (vorderings-) rechten van de Zon Obligatiehouder 
onder de Zon Obligatielening, bij wijze van bewind, en niet berust op vertegenwoordiging of (een 
aanvullende) volmacht; 

• akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, Gebruiksovereenkomst en de Privacy Policy van het 
crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen, welke zijn terug te vinden op de website 
www.zonnepanelendelen.nl; 

• ervan bewust te zijn dat, onder andere uit hoofde van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme), het crowdfundingplatform Zonnepanelendelen verplicht is de identiteit van 
de koper te verifiëren. Het niet succesvol kunnen verifiëren van de identiteit is een grondslag tot 



ontbinding van de overeenkomst en restitutie van reeds gedane betalingen door koper uiterlijk binnen 
10 werkdagen na tot standkoming van deze overeenkomst.  

VOORTS VERLEENT KOPER HIERBIJ 

• een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht, met recht van substitutie (zodat de gevolmachtigde 
zelf ook een gemachtigde aan kan stellen), aan de Stichting Zonnedelers om voor en namens 
ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van hetgeen in het Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden, de 
statuten van de Stichting Zonnedelers en de Achterstellingsakte is bepaald, welke volmacht zich 
nadrukkelijk ook uitstrekt tot daden van beschikking, zoals omschreven in het Informatie Memorandum, 
de Obligatievoorwaarden en de Achterstellingsakte. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN OP {{ "now"|date("d-m-Y") }} 

Deze overeenkomst is digitaal tot stand gekomen en ondertekend.  

 

---------------------------------- 
Handtekening Verkoper 

 

 

---------------------------------- 
Handtekening Koper 

 
 
 
 
 
 
 

  



ONDERHANDSE AKTE VAN OVERDRACHT VAN OBLIGATIES - ERFGENAMEN 
 
ONDERHANDSE AKTE VAN OVERDRACHT VAN ZON OBLIGATIES [NAAM_UITGEVENDE_INSTELLING] 
 
Tenzij anders aangegeven hebben de begrippen beginnend met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in deze 
overeenkomst formulier dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het Informatie Memorandum betreffende 
de aanbieding en uitgifte door [naam_Uitgevende_Instelling]  van maximaal [aantal] Zon Obligaties, met een 
nominale waarde van EUR [nom_waarde_EUR] per Zon Obligatie.  
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in [Plaatsnaam], 
hierna ook te noemen te noemen Erflater; 
 
2. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in 
[Plaatsnaam], hierna ook te noemen te noemen Erfgename; 
 
hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen of ieder individueel Partij,  
 
NEMEN IN OVERWEGING 
 
Dat Erflater in het bezit was van [aantal] Zon Obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], ieder met een (resterende) 
Hoofdsom van [rest_hoofdsom_EUR] welke op [uitgifte_datum] zijn uitgeven door [Uitgevende Instelling].  
 
Dat de Erfgename zich bij overdracht dient te melden bij de Uitgevende Instelling per e-mail om de voorgenomen 
overdracht kenbaar te maken, hetgeen automatisch heeft plaatsgevonden via de website van 
Zonnepanelendelen.nl waarlangs deze overeenkomst tot stand komt.  
 
Dat de Uitgevende Instelling, [naam_Uitgevende_Instelling] instemming dient te verlenen voor deze overdracht, 
welke instemming zij hierbij bij voorbaat verleend.  
 
EN WENSEN ALS VOLGT OVEREEN TE KOMEN  
 
Erflater laat aan Erfgename na, met in acht neming van het Informatie Memorandum en de daarin opgenomen 
Obligatievoorwaarden, de volgende Obligaties uitgegeven door [Uitgevende Instelling] per [Overdrachts_datum], 
hierna ook te noemen de Overdrachtdatum: 
 

- [aantal] obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], tegen nominale waarde per Obligatie van EUR 
[verkoop_prijs_per_Obligatie] en daarmee in een totale waarde van van EUR 
[totale_waarde_ZonneDelen] . 

 
In aanvulling op de overdracht is de Erfgename Administratiekosten verschuldigd aan de [Uitgevende Instelling] 
ter grootte van 2% van de nominale waarde van de over te dragen Zon Obligaties (met een minimum van EUR 
10,00), zijnde voor deze overdracht in totaal EUR [administratie_kosten], hierna ook te noemen de 
Administratiekosten. 
 
De Administratiekosten zullen direct tezamen tijdens de overdracht via een iDeal betaling door Erfgename worden 
voldaan. Het bedrag zal worden gedaan op de Stichting Derdengeldenrekening Buckaroo (kantoor-houdende op 
de Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04060983), de 
betalingspartner van Zonnepanelendelen B.V., of elke andere door Zonnepanelendelen B.V. aan te wijzen 
betalingspartner. Na bijschrijving van het bedrag zullen de ZonneDelen worden overgezet. De Administratiekosten 
zullen worden verrekend met [naam_Uitgevende_Instelling] direct na akkoord van beide Partijen op deze akte.  

 
 
 
 



 
ERFGENAME AANVAART DEZE OVERDRACHT EN VERKLAART HIERBIJ 

• op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van deze onderhandse akte een 
rechtsgeldig aanbod van Erflater tot overdracht van één of meer Zon Obligaties van de Obligatielening 
van [Uitgevende Instelling] heeft geaccepteerd dat dit een afdwingbare en rechtsgeldige overeenkomst 
vormt;  

• akkoord te gaan met de iDeal betaling ter voldoening van de Administratiekosten; 

• op de hoogte te zijn van het feit dat de overname van een Zon Obligatie feitelijk de overname van een 
Zon Obligatie is welke is uitgegeven door [naam_Uitgevende_Instelling] op [datum_uitgifte] en kennis 
genomen te hebben van het feit dat ondergetekende Obligatiehouder wordt ten aanzien van 
[naam_Uitgevende_Instelling], op het moment dat deze onderhandse verkoopakte geheel compleet  
digitaal ondertekend is door beide Partijen en de betaling van de Verkoop- en Administratiekosten 
succesvol heeft plaatsgevonden;  

• zorgvuldig kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Informatie Memorandum 
behorende bij de uitgifte van Zon Obligaties door [naam_Uitgevende_Instelling], inclusief de 
bijbehorende bijlagen, en in het bijzonder de Obligatievoorwaarden en de Statuten van de Stichting 
Zonnedelers, waarin zijn/haar rechten als Zon Obligatiehouder zijn bepaald;  

• volledig bekend te zijn met de inhoud van het Informatie Memorandum, deze inhoud te begrijpen en 
uitdrukkelijk te aanvaarden; 

• op de hoogte te zijn van het feit dat de Zon Obligatielening en de tweederangs zekerheid verstrekt in 
verband met de Zon Obligatielening achtergesteld is aan de Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering 
(zoals gedefinieerd in het Informatie Memorandum) welke achterstelling is beschreven in het Informatie 
Memorandum en waarvan de inhoud bij koper bekend is; 

• bekend te zijn met de Achterstellingsakte waarin voornoemde achterstelling formeel is vastgelegd; 

• in te stemmen met de inhoud van deze Achterstellingsakte en als Zon Obligatiehouder gebonden te zijn 
aan de bepalingen van de Achterstellingsakte; ;   

• dat er desgewenst fiscaal en juridisch advies is ingewonnen; 

• in te stemmen met het feit dat hij/zij zal worden in geschreven in het register van Zon Obligatiehouders 
welke wordt gehouden door Obton Solenergi Dordrecht C.V.; 

• in te stemmen met het feit dat zijn/haar rechten als Zon Obligatiehouder onder de Obligatielening 
worden uitgeoefend door de Stichting Zonnedelers in de mate én op de wijze als nader bepaald in de 
Obligatievoorwaarden en statuten van de Stichting Zonnedelers en dat de uitoefening door, en positie 
van, de Stichting Zonnedelers een eigenschap is van de (vorderings-) rechten van de Zon Obligatiehouder 
onder de Zon Obligatielening, bij wijze van bewind, en niet berust op vertegenwoordiging of (een 
aanvullende) volmacht; 

• akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, Gebruiksovereenkomst en de Privacy Policy van het 
crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen, welke zijn terug te vinden op de website 
www.zonnepanelendelen.nl; 

• ervan bewust te zijn dat, onder andere uit hoofde van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme ), het crowdfundingplatform Zonnepanelendelen verplicht is de identiteit van 
de Erfgename te verifiëren. Het niet succesvol kunnen verifiëren van de identiteit is een grondslag tot 
ontbinding van de overeenkomst en restitutie van reeds gedane betalingen door Erfgename uiterlijk 
binnen 10 werkdagen na tot standkoming van deze overeenkomst.  

VOORTS VERLEENT ERFGENAME HIERBIJ 

• een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht, met recht van substitutie (zodat de gevolmachtigde 
zelf ook een gemachtigde aan kan stellen), aan de Stichting Zonnedelers om voor en namens 
ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van hetgeen in het Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden, de 
statuten van de Stichting Zonnedelers en de Achterstellingsakte is bepaald, welke volmacht zich 
nadrukkelijk ook uitstrekt tot daden van beschikking, zoals omschreven in het Informatie Memorandum, 
de Obligatievoorwaarden en de Achterstellingsakte. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN OP {{ "now"|date("d-m-Y") }} 



Deze overeenkomst is digitaal tot stand gekomen en ondertekend.  

 

---------------------------------- 
Handtekening ERFGENAME 
 

---------------------------------- 
Datum
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