
TOESTEMMINGSVERKLARING 
ECHTGENOOT/GEREGISTREERD 
PARTNER 
DEEL 1: 
De inschrijver 

Achternaam:  

Initialen:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode + woonplaats: 

in aanmerking nemende dat 

• Windpark Krammer B.V. voornemens is een obligatielening uit te geven ter aflossing van de tijdelijke
achtergestelde banklening vertrekt door een Nederlandse bank;

• 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 Krammer B.V. naast de obligatielening een projectfinanciering heeft aangetrokken;

• De vorderingen van de obligatiehouders op Windpark Krammer 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 Krammer B.V. voor (maxi- 
maal) zijn uitstaande vordering zekerheid verstrekt ten behoeve van Windpark Krammer 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).

………………….. ………………………………………….. 
Datum Handtekening inschrijver 



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 Krammer B.V. middels het verpanden van de vorderingen van de inschrijver op Windpark 
Krammer 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 Krammer B.V. 

 
 

 
 
 
………………….. ………………………………………….. 
 
Datum Handtekening inschrijver 

 
 
 
 
 ………………………………………….. 

Handtekening echtgenoot/partner 
 
 
 
 

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