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OVERDRACHTSFORMULIER  
Uitgifte HelloRider Finance B.V. 

 

 

 
Voor de overdracht van een obligatie HelloRider Finance B.V. zijn de onderstaande 
voorwaarden van toepassing: 
 
 
 
 
Voorwaarden voor Overdracht 
Een overdracht van obligatie(s) kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden door middel van: 
A. een volledig ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier; 
B. een kopie van het legitimatiebewijs van de nieuwe obligatiehouder; 
C. een bewijs (foto van de bankpas, een rekeningafschrift of een screenshot van de 

internetbankieromgeving) waaruit blijkt dat het hieronder opgegeven 
rekeningnummer van de nieuwe obligatiehouder ook op zijn/haar naam staat. 

 
Indien Uitgevende Instelling heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden voor overdracht 
is voldaan zal DuurzaamInvesteren de overdracht van de obligatie(s) per e-mail 
bevestigen aan de huidige en de nieuwe obligatiehouder en de overdracht (laten) 
verwerken in het clientportaal. 
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Huidige obligatiehouder 

A. Type investeerder: Natuurlijke persoon (particulier)

Aanhef ______________________________ 

Voorletter(s)     ______________________________ 

Achternaam  _______________________________________________________________ 

Geboortedatum _______________________________________________________________ 

Straatnaam  _______________________________________________________________ 

Huisnummer  ______________________ Huisnummertoevoeging ____________________ 

Postcode ______________________ Plaats   __________________________________ 

E-mailadres _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________________ 

IBAN/Rekeningnr. _______________________________________________________________ 

Tenaamstelling rek. _______________________________________________________________ 

B. Type investeerder: Rechtspersoon (bedrijf)

Statutaire naam _______________________________________________________________ 

KvK  nummer _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________ Huisnummer toevoeging ____________________ 

______________________ Plaats   __________________________________ 

 Straatnaam 

Huisnummer  

Postcode 

IBAN/Rekeningnr. _______________________________________________________________ 

Tenaamstelling rek. _______________________________________________________________ 

Aanhef (vertegenwoordiger) ______________________ Voorletters (vertegenwoordiger) __________________ 

Achternaam (vertegenwo.)  _______________________________________________________________ 

Functie   _______________________________________________________________ 

E-mailadres  _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________________ 
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Nieuwe obligatiehouder 
A. Type investeerder: Natuurlijke persoon (particulier)

Aanhef  ______________________________ 

Voorletter(s)     ______________________________ 

Achternaam  _______________________________________________________________ 

Geboortedatum _______________________________________________________________ 

Straatnaam _______________________________________________________________ 

Huisnummer  ______________________ Huisnummertoevoeging ____________________ 

Postcode ______________________ Plaats   __________________________________ 

E-mailadres _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________________ 

IBAN/Rekeningnr. _______________________________________________________________ 

Tenaamstelling rek. _______________________________________________________________ 

B. Type investeerder: Rechtspersoon (bedrijf)

Statutaire naam _______________________________________________________________ 

KvK nummer _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________ Huisnummer toevoeging ____________________ 

______________________ Plaats   __________________________________ 

 Straatnaam 

Huisnummer  

Postcode 

IBAN/Rekeningnr. _______________________________________________________________ 

Tenaamstelling rek. _______________________________________________________________ 

Aanhef (vertegenwoordiger) ______________________ Voorletters (vertegenwoordiger) __________________ 

Achternaam (vertegenwo.)  _______________________________________________________________ 

Functie   _______________________________________________________________ 

E-mailadres  _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________________ 
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Overeenkomst  
De huidige obligatiehouder draagt _______________ obligaties met een nominale waarde van 

_______ over aan de nieuwe obligatiehouder. 

De overdracht wordt geeffectueerd per __________________________. 

 
Ondergetekende nieuwe obligatiehouder verklaart hierbij:  

1. Zorgvuldig kennis genomen te hebben van (i) de inhoud van het 
Informatiememorandum/Prospectus en in het bijzonder de risico’s verbonden aan een 
investering in de uitgifte en (ii) de Obligatievoorwaarden; 

2. Akkoord te gaan met en zich gebonden te achten aan de inhoud van de bepalingen van de 
Obligatievoorwaarden; 

3. Voor een bedrag van € _______________________ obligatie(s) te willen verwerven, verdeeld 
over ________________________ obligatie(s). 

 
Mededelingen 
De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. In het 
privacy statement op portaal.duurzaaminvesteren.nl/privacybeleid leggen wij je graag uit waarvoor 
wij jouw persoonsgegevens gebruiken. 
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HANDTEKENINGPAGINA 
 
 
Ondertekening huidige obligatiehouder 
 

 Handtekening huidige obligatiehouder 

  

  
 (Bedrijfsnaam indien bedrijf) 
  

  
 Naam 
  

  
 (Functie indien bedrijf) 
  

  
 Datum 
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HANDTEKENINGPAGINA 
 
 
Ondertekening nieuwe obligatiehouder 
 
 

Handtekening nieuwe obligatiehouder 

 

 
(Bedrijfsnaam indien bedrijf) 
 

 
Naam 
 

 
(Functie indien bedrijf) 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kopie ID/paspoort 
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BEWIJS REKENING NIEUWE OBLIGATIEHOUDER 
Een  bewijs (foto van de bankpas, een rekeningafschrift of een screenshot van de internetbankieromgeving) waaruit 
blijkt dat het hieronder opgegeven rekeningnummer van de nieuwe obligatiehouder ook op zijn/haar naam staat 
Let op! U kunt ook een digitaal bewijs van uw rekening bijvoegen als additionele bijlage i.p.v. deze pagina te 
gebruiken. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bankpas 
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