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TOESTEMMINGSVERKLARING PARTNER/ECHTGENOOT 

DEEL 1: 

De inschrijver 

Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Initialen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode + woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

in aanmerking nemende dat 

• Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. voornemens is een obligatielening uit te geven ter herfinanciering 
van een deel van de aan het windpark verstrekte leningen en voor betaling van projectkosten; 

• De inschrijver wenst in te schrijven op de obligatielening en aan de inschrijver voor maximaal het bedrag 
van de inschrijving obligaties kunnen worden toegewezen; 

• Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. naast de obligatielening een projectfinanciering heeft 
aangetrokken; 

• De vorderingen van de obligatiehouders op Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. onder de 
obligatielening worden verpand aan de verstrekker(s) van de projectfinanciering; 

• De inschrijver met de verpanding van zijn/haar vorderingen op Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. 
voor (maxi- maal) zijn uitstaande vordering zekerheid verstrekt ten behoeve van Windpark Oostermoer 
Exploitatie B.V. 

• De eventuele echtgeno(o)t(e) van de inschrijver toestemming dient te verlenen voor het verstrekken van 
bovengenoemde zekerheid zoals bedoelt in artikel 1:88 BW. 

 

verklaart hierbij (vink aan wat van toepassing is) 

 Ongehuwd te zijn en geen geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan. 

 Gehuwd te zijn of geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan (vul deel 2 in op de volgende pagina en stuur 
een legitimatiebewijs van uw partner/echtgenoot mee op de laatste pagina). 

 

  

 

 

 

…………………..   ………………………………………….. 

Datum     Handtekening inschrijver 
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DEEL 2: 

Indien de inschrijver verklaart gehuwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan dan dient 
onderstaande door de echtgenoot/partner van de inschrijver te worden ingevuld en een kopie identiteitsbewijs van 
de echtgenoot/partner te worden bijgevoegd bij deze verklaring. 

 

De echtgenoot/partner van de inschrijver 

Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Initialen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode + woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

verklaart hierbij 

1. Toestemming te verlenen aan de inschrijver voor het verstrekken van zekerheid ten behoeve van 
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. via het verpanden van de vorderingen van de inschrijver op 
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. aan de verstrekker(s) van de projectfinanciering 

2. Kennis genomen te hebben van de consequenties van de verpanding van de vorderingen van de in- 
schrijver op Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. 

 

 

 

 

…………………..   ………………………………………….. 

Datum    Handtekening inschrijver 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Handtekening echtgenoot/partner 

 

 

 

 

Let op! Vergeet niet een kopie van het legitimatiebewijs van uw partner/echtgenoot mee te sturen 
(pagina 3)  
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KOPIE LEGITIMATIEBEWIJS PARTNER 
Indien de inschrijver verklaart gehuwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan dan dient de 
inschrijver een kopie identiteitsbewijs van de echtgenoot/partner bij te voegen bij deze verklaring. 

Let op! U kunt ook een digitale kopie van het legitimatiebewijs bijvoegen als additionele bijlage i.p.v. deze pagina 
te gebruiken. 

 

 

 

 

U kunt dit formulier per e-mail sturen naar: toestemmingsverklaring@duurzaaminvesteren.nl   

 

Kopie ID/paspoort van uw partner/echtgenoot 

mailto:toestemmingsverklaring@duurzaaminvesteren.nl
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CHECKLIST VOOR UZELF 
Voor u het formulier terugstuurt, controleer a.u.b. of u alles goed ingevuld heeft met de onderstaande 
checklist: 

Ik heb geen partner/echtgenoot: 

 Ik heb deel 1 ingevuld met mijn eigen gegevens (pagina 1) 

Ik heb wel een partner/echtgenoot: 

 Ik heb deel 1 ingevuld met mijn eigen gegevens en ondertekend (pagina 1) 
 Ik heb deel 2 in laten vullen door mijn partner/echtgenoot en laten ondertekenen (pagina 2) 
 Ik heb een kopie legitimatiebewijs van mijn partner/echtgenoot meegestuurd (pagina 3) 

 

U kunt dit formulier per e-mail sturen naar: toestemmingsverklaring@duurzaaminvesteren.nl 

 

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Wat is een toestemmingsverklaring? 

Met de toestemmingsverklaring stemt uw partner of echtgenoot in met het aan de projectfinanciers 
verpanden van de vordering die u uit hoofde van uw obligaties op de uitgevende instelling heeft.  

 

Wat betekent de verpanding van uw vordering voor u en uw eventuele partner?  

De projectfinanciers zijn met de uitgevende instelling overeengekomen dat zij de projectfinanciering 
enkel verstrekken als zij een pandrecht krijgen op de vordering die de obligatiehouders uit hoofde van 
hun obligaties hebben op de uitgevende instelling. In een geval van calamiteit kunnen de 
projectfinanciers dit pandrecht uitwinnen en raakt u uw vordering op de uitgevende instelling kwijt en 
heeft de uitgevende instelling geen verplichting meer om u uw uitstaande rente en/of aflossingen te 
betalen.  

 

Waarom moet ik een toestemmingsverklaring opsturen? 

Volgens artikel 1:88 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek moet een echtgenoot [of geregistreerd 
partner] toestemming geven wanneer zijn of haar partner zich ‘tot zekerheidsstelling voor een schuld 
van een derde verbindt’.  

De verpanding van de vordering die u uit hoofde van uw obligaties op de uitgevende instelling heeft  
wordt gezien als een zekerheidsstelling voor een schuld van een derde. Hiervoor moet uw partner dus 
toestemming geven.  

 

mailto:toestemmingsverklaring@duurzaaminvesteren.nl
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Hoe vult u de toestemmingsverklaring in? 

Iedere inschrijver moet de toestemmingsverklaring invullen ook als hij/zij geen partner of echtgenoot 
heeft. Op pagina 1 worden de gegevens van de inschrijver gevraagd en de vraag of hij/zij een partner 
of echtgenoot heeft.  

- Als u geen partner of echtgenoot heeft dan vinkt u aan dat u die niet heeft, ondertekend 
pagina 1 en dan kunt u het formulier naar ons terug sturen. 

- Als u wel een partner of echtgenoot heeft dan vinkt u aan dat u die wel heeft, ondertekend u 
pagina 1 en laat u vervolgens uw partner/echtgenoot pagina 2 invullen en ondertekenen. 
Daarnaast moet u een kopie van het legitimatiebewijs (pagina 3) van uw partner/echtgenoot 
meesturen zodat wij uw partner/echtgenoot kunnen identificeren.  

o U bent niet verplicht hiervoor pagina 3 te gebruiken, u kunt ons ook simpel een 
digitale kopie van het legitimatiebewijs sturen.  

o De Rijksoverheid heeft de app “Kopie-ID” ontworpen welke gebruikt kan worden om 
veilig een kopie identiteitsbewijs op te sturen. In de Kopie-ID app kunt u uw gevoelige 
informatie afschermen, en kunt u een watermerk invoegen voordat u de kopie veilig 
verstuurt. De gegevens die zichtbaar moeten zijn: naam, voornamen, geboortedatum 
en datum geldig tot. 

 

Hoe stuur ik de toestemmingsverklaring op? 

Na het invullen en ondertekenen kunt u het formulier scannen of er een foto van maken en deze als 
bijlage meesturen met een email naar toestemmingsverklaring@duurzaaminvesteren.nl    

 

mailto:toestemmingsverklaring@duurzaaminvesteren.nl
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