AKTE VAN CESSIE

DE ONDERGETEKENDEN:
1.

............................................, wonende te .................................... aan de
............................................nr .......
herna te noemen "Cedent";

en
2.

............................................, wonende te .....................................aan de
........................................... nr ...... ,
hierna te noemen "Cessionaris";

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
1.

Cedent tegen de daarvoor geldende Algemene Voorwaarden een renteloze
lening ( hierna te noemen “Participatie ..... “) groot € ................ heeft verstrekt
aan de Stichting De Brakel, gevestigd te Bunnik aan de Sportlaan 6;

2.

Voornoemde Stichting de Brakel op 6 januari 2014 is omgevormd tot De Brakel Holding B.V. (hierna te noemen “Cessus”), gevestigd op hetzelfde adres en
vanaf die datum de verplichtingen heeft welke voortvloeien uit de Participatie;

3.

Cedent de Participatie en daaraan verbonden rechten wenst over te dragen aan
Cessionaris welke deze overdracht wil aannemen

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1.

Bij ondertekening van deze akte draagt Cedent aan Cessionaris over de vordering en daaraan verbonden nevenrechten van de Participatie tegen een koopprijs van € ________, welke overdracht door Cessionaris wordt aanvaard.

2.

Door ondertekening van deze akte verklaart Cedent de koopprijs te hebben
ontvangen en Cessionaris daarvoor kwijting te verlenen.

3.

Cedent verklaart door ondertekening de enige gerechtigde te zijn tot de Participatie, bevoegd te zijn tot onderhavige overdracht daarvan en garandeert dat
deze vrij is van beslag en/of enige andere bezwaring.

4.

Cessionaris is gerechtigd de Participatie te innen in overeenstemming met de
Algemene Voorwaarden daarvan, dan wel deze te verrekenen met vorderingen
welke de Cessus uit welke hoofde dan ook zou verkrijgen op Cessionaris, zodra de Cessus de overdracht erkent heeft, dan wel dat Cessionaris deze akte

Paraaf Cedent :

Paraaf Cessionaris :
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door een bevoegde deurwaarder aan de Cessus heeft doen betekenen.
5.

Cessionaris is gerechtigd om bij voldoening van de vordering uit hoofde van
de Participatie, Cessus daarvoor kwijting te verlenen.

6.

Alle kosten waaronder die van uitwinning van de Participatie en deze akte zijn
voor rekening van Cessionaris.

7.

Op deze akte is Nederlands recht van toepassing en geschillen zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

OPGEMAAKT IN DRIEVOUD te Bunnik op ...........................201..

___________________
Cedent

____________________
Cessionaris

Ondergetekende verklaart de voorgaande cessie van de betreffende Participatie te aanvaarden en vanaf de voorstaande datum de Cessionaris als haar schuldeiser ter zake
van deze Participatie aan te merken, getekend op ..............................201..

_____________________
De Brakel Holding B.V.
Directeur

Paraaf Cedent:

Paraaf Cessionaris:

