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BIJLAGE 3: AKTE VAN ACHTERSTELLING 
 

Deze Akte is overeengekomen tussen: 

 

1. Projectfinancier, hierna te noemen: "Geldverstrekker", 
 

en 

 

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zonnepark Maatweg B.V., statutair gevestigd te 
Amersfoort, kantoorhoudende te 3818 ES Amersfoort aan de Utrechtseweg 154, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74053566, hierna te noemen: 
“Kredietnemer”; 

 

3. Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair 
gevestigd te gemeente Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende aan de Apollolaan 151, 1077AR te 
Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 62979795 (de "Stichting"), steeds handelend namens zichzelf en namens iedere Obligatiehouder, 
hierna te noemen de “Achtergestelde Schuldeiser” 

 

Achtergrond: 

 

a) Geldverstrekker heeft (of krijgt) een vordering op Kredietnemer uit hoofde van de kredietovereenkomst 
van EUR 5.900.000 (de “Kredietovereenkomst”); 

b) Achtergestelde Schuldeiser heeft (of krijgt) een vordering op Kredietnemer uit hoofde van de 
leningovereenkomst van EUR 300.000 (de “Achtergestelde Leningovereenkomst”); 

c) Partijen willen hun afspraken over de rangorde van de vorderingen uit hoofde van de 
Kredietovereenkomst en de Achtergestelde Leningovereenkomst in deze Akte vastleggen. 

 

Partijen spreken het volgende af: 

 

Begrippen 

De begrippen in deze Akte die met een hoofdletter zijn geschreven hebben de volgende betekenis: 

Achtergestelde Vordering(en): alle bestaande of toekomstige, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke, 
opeisbare of niet-opeisbare vorderingen uit hoofde van de Achtergestelde Leningovereenkomst; 

Senior Vordering(en): alle bestaande of toekomstige, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke, opeisbare of 
niet-opeisbare vorderingen uit hoofde van de Kredietovereenkomst; 

Obligatiehouder: ieder obligatiehouder die op enig moment gespecificeerd is in het 
Obligatiehouderregister. 

  

Achterstelling en Rangorde 

1. a. De Achtergestelde Vorderingen zijn achtergesteld op de Senior Vorderingen. 
b. De Senior Vorderingen zijn hoger gerangschikt dan de Achtergestelde Vorderingen. 
c. Om de onder 1a. beschreven achterstelling en de onder 1b. beschreven rangorde te bereiken geldt het 

volgende: 
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i. iedere betaling van een Achtergestelde Vordering kan uitsluitend worden gedaan in 
overeenstemming met de bepalingen van deze akte;  

ii. er kunnen geen betalingen van een Achtergestelde Vordering door een derde worden gedaan 
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Geldverstrekker;  

iii. er is sprake van een achterstelling in de zin van artikel 3:277lid 2 BW. 
  

Verplichtingen Achtergestelde Schuldeiser en Kredietnemer 

2.  Tot de datum waarop Geldverstrekker heeft bevestigd dat Kredietnemer alle Senior Vorderingen heeft 
voldaan zal Achtergestelde Schuldeiser:  

a. geen volledige of gedeeltelijke betaling van de Achtergestelde Vordering eisen of ontvangen, tenzij 
sprake is van een toegestane betaling zoals bedoeld in deze Akte;  

b. voor zijn Achtergestelde Vordering geen zekerheden van Kredietnemer of derden vragen of 
aannemen, behoudens toestemming van Geldverstrekker; 

c. ten aanzien van de Achtergestelde Vordering:  
- geen gerechtelijke of buitengerechtelijke akkoorden aangaan;  
- geen beroep op verrekening doen; 
- geen kwijting verlenen; 
- deze niet beëindigen of overdragen of bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Geldverstrekker anders dan anders dan in het kader van een overdracht van door een 
Obligatiehouder van zijn rechten en/of verplichtingen onder Obligatielening zoals 
overeengekomen in het Informatiememorandum Obligatielening Zonnepark Maatweg;  

- deze niet wijzigen, omzetten, vernieuwen, of verlengen. 
 
3.  Alle betalingen die Achtergestelde Schuldeiser in strijd met deze Akte op zijn Achtergestelde Vorderingen 

ontvangt, zal Achtergestelde Schuldeiser direct aan Geldverstrekker afdragen. Deze bedragen zullen dan 
worden aangewend voor de aflossing van de Senior Vorderingen. 
 

4.  Achtergestelde Schuldeiser en Kredietnemer onthouden zich van alle handelingen die in strijd zijn met 
deze Akte of die een nadelig effect hebben op de in deze Akte omschreven achterstelling en rangorde. Bij 
faillissement van Kredietnemer zal Achtergestelde Schuldeiser niet in de boedel opkomen ten nadele van 
Geldverstrekker.  

 

5.  Op eerste verzoek van Geldverstrekker zal Achtergestelde Schuldeiser en/of de Kredietnemer alle 
informatie, bewijsmiddelen en documenten met betrekking tot de Achtergestelde Vorderingen 
verstrekken alsmede alle medewerking verlenen die Geldverstrekker redelijkerwijs nodig of wenselijk acht 
om de rechten van Geldverstrekker onder deze Akte te beschermen of uit te oefenen. 

 

Toegestane betalingen  

6.  Zolang zich geen (potentiële) opeisingsgrond onder de Kredietovereenkomst met Geldverstrekker heeft 
voorgedaan is Kredietnemer bevoegd overeengekomen rentebetalingen te doen op de Achtergestelde 
Vorderingen mits voldaan is aan de navolgende voorwaarden: 
i. Kredietnemer voldoet aan DSCR ratio zoals overeengekomen in de Kredietovereenkomst met 

Geldverstrekker;  
ii. Kredietnemer voldoet aan overige voorwaarden voor rentebetalingen op de Achtergestelde Lening 

zoals overeengekomen in de Kredietovereenkomst met Geldverstrekker, onder de koptekst 
kaswaterval; en 

iii. er ontstaat geen potentiële opeisingsgrond of opeisingsgrond als gevolg van de rentebetaling. 
 

7.  Zolang zich geen (potentiële) opeisingsgrond onder de Kredietovereenkomst met Geldverstrekker heeft 
voorgedaan is Kredietnemer bevoegd op de Achtergestelde Vorderingen af te lossen mits voldaan is aan 
de navolgende voorwaarden: 
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i. Kredietnemer voldoet aan voorwaarden voor aflossing op Achtergestelde Lening zoals 
overeengekomen in de Kredietovereenkomst met Geldverstrekker, onder de koptekst kaswaterval;  

ii. er ontstaat geen potentiële opeisingsgrond of opeisingsgrond als gevolg van de aflossing. 
 

Overige bepalingen 

 

8.  Deze Akte blijft van kracht, totdat Geldverstrekker Achtergestelde Schuldeiser uitdrukkelijk van zijn 
verplichtingen heeft ontslagen, hetgeen Geldverstrekker zal doen op het moment dat alle Senior 
Vorderingen zijn voldaan. 

 

9.  Op deze Akte is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden 
met de onderhavige akte, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Midden Nederland, locatie: Utrecht. 

 

Datum :  

Plaats :  

  


	1 SAMENVATTING
	1.1 INLEIDING
	1.2 BELANGRIJKE KENMERKEN VAN DE AANBIEDING
	1.3 BESCHRIJVING VAN HET ZONNEPARK
	1.4 JURIDISCHE STRUCTUUR VAN DE UITGEVENDE INSTELLING
	1.5 FINANCIËLE PROGNOSE
	1.6 RISICOFACTOREN (SAMENVATTING)
	1.7 DEELNAME

	2 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEINTERESSEERDEN
	2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING
	2.2 VERKLARENDE WOORDENLIJST
	2.3 ONDERZOEKSPLICHT VAN DE INFORMATIE
	2.4 RISICO’S VERBONDEN AAN PARTICIPATIE IN DE OBLIGATIELENING
	2.5 VERANTWOORDELIJKHEID INFORMATIE
	2.6 PROGNOSES EN AANSPRAKELIJKHEID
	2.7 VERKOOP- EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN
	2.8 WET FINANCIEEL TOEZICHT
	2.9 INSCHRIJVEN OP DE OBLIGATIELENING
	2.10 TOEPASSELIJK RECHT, TAAL, VALUTA EN DATUM

	3  BESCHRIJVING VAN DE AANBIEDING
	3.1 DOELSTELLING VAN DE UIT TE GEVEN OBLIGATIELENING
	3.2 BIJZONDERE VOORDELEN VOOR OMWONENDEN
	3.3 BELANGRIJKE KENMERKEN VAN DE OBLIGATIELENING
	3.4 RENTE EN AFLOSSING
	3.4.1 Rangorde
	3.4.2 Rente
	3.4.3 Aflossing
	3.4.4 Overzicht van Rente- en Aflossingsbetalingen

	3.5 REKENVOORBEELD EFFECTIEF RENDEMENT
	3.6 ACHTERSTELLING VAN DE OBLIGATIELENING
	3.7 ZEKERHEDEN
	3.8 VERHANDELBAARHEID
	3.8.1 Procedure bij overlijden

	3.9 OPBRENGST VAN OBLIGATIELENING KLEINER DAN €200.000
	3.10 TOEWIJZING VAN OBLIGATIES
	3.11 INGANGSDATUM VAN DE OBLIGATIELENING
	3.12 INFORMATIEVOORZIENING AAN OBLIGATIEHOUDERS
	3.12.1 Inzage Register
	3.12.2 (Jaarlijkse) informatievoorziening door de Uitgevende Instelling

	3.13 OBLIGATIEVOORWAARDEN

	4 ZONNEPARK MAATWEG
	4.1 INLEIDING
	4.2 KERNGEGEVENS ZONNEPARK MAATWEG
	4.3 STATUS VAN HET ZONNEPARK
	4.4 EXPLOITATIE EN BETROKKEN PARTIJEN
	4.5 LOCATIE
	4.6 VERZEKERINGEN

	5 DE UITGEVENDE INSTELLING
	5.1 DE UITGEVENDE INSTELLING
	5.1.1 Activiteiten
	5.1.2 Kerngegevens

	5.2 JURIDISCHE STRUCTUUR VAN DE UITGEVENDE INSTELLING
	5.3 BELANGEN

	6 FINANCIËLE INFORMATIE
	6.1 FINANCIELE POSITIE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING
	6.2 FINANCIËLE PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING
	6.2.1 Prognose van de kasstromen van de Uitgevende Instelling
	6.2.2 Opmerkingen bij de financiële prognose van de Uitgevende Instelling

	6.3 TOELICHTING OP DE FINANCIËLE PROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING
	6.3.1 Toelichting inkomsten
	6.3.2 SDE+ subsidie
	6.3.3 Toelichting operationele kosten
	6.3.4 Toelichting Vennootschapsbelasting (VPB)
	6.3.5 Toelichting verplichtingen Projectfinanciering
	6.3.6 Toelichting Rente & Aflossing Obligatielening

	6.4 VOORWAARDEN VAN DE PROJECTFINANCIERING
	6.4.1 In maart, voor de start van de bouw, verwacht de Uitgevende Instelling de Projectfinanciering af te sluiten. In deze paragraaf worden de voorwaarden beschreven. Convenanten (voorwaarden) Projectfinanciering

	6.5 DIVIDENDBELEID
	6.6 EXTERNE VERSLAGGEVING

	7 RISICOFACTOREN
	7.1 INLEIDING
	7.2 RISICO’S VERBONDEN AAN DE UITGEVENDE INSTELLING EN HAAR ONDERNEMING
	7.2.1 Risico van schade aan het Zonnepark na oplevering
	7.2.2 Risico van tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling
	7.2.3 Risico van vertraagde oplevering
	7.2.4 Risico van technische gebreken aan het Zonnepark
	7.2.5 Risico van lager dan verwachte elektriciteitsprijzen
	7.2.6 Risico van bedrijfsaansprakelijkheid
	7.2.7 Risico van het wegvallen van contractpartijen
	7.2.8 Risico van externe financiering

	7.3 RISICO’S VERBONDEN AAN DE OBLIGATIELENING
	7.3.1 Risico van achterstelling van de Obligatielening
	7.3.2 Risico van beperkte verhandelbaarheid Obligaties
	7.3.3 Risico van waardering van de Obligaties
	7.3.4 Risico van waardedaling van de Obligaties
	7.3.5 Risico van beperkte aanspraak door non-recourse-bepaling
	7.3.6 Risico van besluitvorming door de Vergadering van Obligatiehouders

	7.4 OVERIGE RISICO’S
	7.4.1 Risico van interpretatieverschillen over en niet nakomen van contracten en overeenkomsten
	7.4.2 Risico van wijzigende wet- en regelgeving
	7.4.3 Risico van onderverzekering en calamiteiten
	7.4.4 Risico van samenloop van omstandigheden


	8 FISCALE INFORMATIE
	8.1 ALGEMEEN
	8.2 DE UITGEVENDE INSTELLING
	8.3 OBLIGATIEHOUDERS
	8.3.1 Nederlandse particuliere belegger
	8.3.2 Ondernemer/natuurlijk persoon
	8.3.3 Besloten Vennootschap


	9  DEELNAME OBLIGATIELENING
	9.1 INSCHRIJVINGSPERIODE
	9.2 INSCHRIJVINGSPROCES
	9.3 HERROEPING
	9.4 TOEWIJZING OBLIGATIES
	9.4.1 Toewijzingsbevoegdheid
	9.4.2 Toewijzingsproces

	9.5 LEVERING VAN DE OBLIGATIES DOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER
	9.6 INGANGSDATUM
	9.7 OBLIGATIEVOORWAARDEN

	BIJLAGE 1: OBLIGATIEVOORWAARDEN
	BIJLAGE 2: VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER
	10
	BIJLAGE 3: AKTE VAN ACHTERSTELLING
	BIJLAGE 4: TRUSTAKTE

