Intentieverklaring
1. MKBi Beheer B.V., statutair gevestigd in Nieuwkuijk, kantoor houdend aan de F. Van der
Poest Clementlaan 38, 3171 EC te Poortugaal, hierna te noemen: initiatiefnemer
2*. ………………………….., geboren te …………………………….…. op ….-….-……..,
houder van Nederlands paspoort/rijbewijs* met nummer …………………………, hierna te
noemen: belegger
of:
2*. …………………………………., Kamer van Koophandel nummer: …………………statutair
gevestigd in ………….., kantoorhoudend aan de …………………………………………………,
…………… te ……………………….., hierna te noemen: belegger

In aanmerking nemende dat:










Initiatiefnemer voornemens is om een fonds op te zetten waarin Glamping
accommodaties worden gefinancierd aan recreatieondernemingen in Europa.
Dit fonds de naam MKBi Glamping zal gaan dragen
Initiatiefnemer bij dit fonds samenwerkt met Refin die zorg draagt voor de selectie van
de recreatieondernemingen.
Refin reeds enkele jaren ervaring heeft met het financieren van dergelijke
accommodaties in de genoemde landen;
Belegger geïnformeerd is over de investeringsmogelijkheden in en potentiele
rendementen en risico’s van dit fonds
Belegger geïnteresseerd is om EUR ………………….…………………… (zegge:
………………………………………………………………… euro en nul eurocent) te
investeren in dit fonds
de initiatiefnemer de belegger een jaarlijks rente- en aflossing zal voldoen gebaseerd
op een rendement van 7%
De emissie fee inbegrepen zal zijn bij het geïnvesteerde bedrag en dus niet separaat
in rekening wordt gebracht.

Komen het volgende overeen:
Artikel 1
Belegger is voornemens om EUR …………………………………. te investeren in het op te
zetten fonds MKBi Glamping B.V.

Artikel 2
Belegger zal, voor zover dit in haar mogelijkheden ligt, het in artikel 1 genoemde
investeringsbedrag, ter beschikking houden zodat het fonds hierop een beroep kan doen.

 doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 3
Initiatiefnemer zal belegger periodiek op de hoogte houden van de status rondom het op te
zetten fonds.

Artikel 4
Belegger zal het uiteindelijke investeringsbesluit definitief pas nemen op grond van het door
initiatiefnemer gemaakte informatiememorandum.

Artikel 5
Initiatiefnemer verwacht in november 2015 het informatiememorandum aan belegger te
kunnen overleggen.

Artikel 6
Belegger en Initiatiefnemer realiseren zich dat dit geen bindende overeenkomst en zowel de
initiatiefnemer als de belegger kunnen op grond van deze intentieverklaring geen naleving in
rechte afdwingen.

Artikel 7
Op deze intentieverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen
worden beslecht bij de rechtbank in het arrondissement van ’s Hertogenbosch.
Getekend d.d. …………….. te ……………………………….
Namens initiatiefnemer:

Namens belegger:

_____________________

_____________________

