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BIJLAGE 3: VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER 
 

Inschrijfformulier inzake de [•]% achtergestelde Serie Obligaties zijnde Serie [•] uitgegeven onder het EUR 

25.000.000 Obligatieprogramma bestaande uit maximaal [•] ([•]) Obligaties met een nominale waarde van 

duizend euro (EUR 1.000,00) per stuk die door MisterGreen Lease II B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67145426 worden aangeboden 

en uitgegeven onder de voorwaarden zoals opgenomen in het Prospectus. 

De ondergetekende 

[Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email], 

(hierna: “Inschrijver”), 

In aanmerkingen nemende dat 

▪ Termen die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals bepaald in het Prospectus, tenzij 
anders aangegeven in dit inschrijfformulier; 

▪ De Uitgevende Instelling voornemens is verdere groei door middel van het aankopen en verleasen van 
additionele auto’s te financieren zoals beschreven in het Prospectus; 

▪ De Uitgevende Instelling, ter financiering van de verdere groei de Serie Obligaties uitschrijft bestaande uit 
[•] obligaties met een totale nominale waarde van EUR 1.000 elk, in totaal EUR [•] een en ander 
overeenkomstig de Obligatievoorwaarden en de Trustakte; 

▪ Deze Inschrijving op elektronische wijze (zoals bepaald in artikel 3:15a BW) tot stand komt. 

verklaart hierbij 

1. Zorgvuldig kennis genomen te hebben van de inhoud van het Prospectus, de Obligatievoorwaarden en de 

Trustakte en in het bijzonder de risico’s verbonden aan een investering in de Obligaties en akkoord te gaan 

met en zich gebonden te achten aan de inhoud van de bepalingen van de Obligatievoorwaarden en het 

Prospectus en akkoord te gaan met de voorwaarden opgenomen in de Trustakte;  

2.  Voor een bedrag van EUR [bedrag], exclusief eventuele Transactiekosten, Obligaties te willen verwerven, 

verdeeld over een of meer Obligatie (s) met een nominale waarde van EUR 1.000 (duizend euro); 

3. Bekend te zijn met het feit dat de Obligaties achtergesteld zijn aan de Senior Financiering en vorderingen van 

overige crediteuren (behoudens eerder door de Uitgevende Instelling uitgegeven achtergestelde obligaties), 

een en ander overeenkomstig de Obligatievoorwaarden, de Trustakte en het Prospectus; 

4. Bekend te zijn met het feit dat de Uitgevende Instelling zonder opgaaf van reden een Inschrijving kan 

weigeren, de Inschrijvingsperiode kan verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte 

van de Obligaties intrekken voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode; en 

5. Bekend te zijn met het feit dat onvoorwaardelijke toewijzing van Obligaties, met inachtneming van hetgeen 

is bepaald in de Obligatievoorwaarden, geheel ter discretie van de Uitgevende Instelling geschiedt.  

6. Het te investeren bedrag, vermeerderd met Transactiekosten, uiterlijk binnen 7 dagen na invulling van dit 

inschrijfformulier, over te maken op de hiervoor beschikbare Kwaliteitsrekening van notariskantoor Horst & 

van de Graaff bij ABN AMRO Bank N.V. onder IBAN-nummer NL27ABNA0451877969. Na akkoord op dit 

inschrijfformulier ontvangt u de nodige betalingsinstructies. 

Uiterlijk op de Uitgiftedatum zal de Uitgevende Instelling Inschrijvers informeren of en zo ja hoeveel Obligaties 

zijn toegewezen. Tevens wordt ook het totaalbedrag van de uitgifte en de Uitgiftedatum van de Obligaties 

vastgesteld (EUR 1.000 Hoofdsom vermeerderd met EUR [•] Transactiekosten per Obligatie). 

Bij inschrijving is de Obligatiehouder verplicht het bedrag aan Hoofdsom, vermeerderd met Transactiekosten, te 

storten op de Kwaliteitsrekening van de Notaris. 

De Obligaties worden slechts toegewezen indien het door de Inschrijver te investeren bedrag, vermeerderd met 

Transactiekosten voor de Uitgiftedatum op de Kwaliteitsrekening van de Notaris is ontvangen.  
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Indien Obligaties niet worden toegewezen of de inschrijving binnen 14 dagen na inschrijving wordt ingetrokken, 

zal het door de Obligatiehouder gestorte bedrag worden teruggestort. 

 

De Inschrijver stemt in met de verwerking van diens persoonsgegevens. 

 

Op [datum] elektronisch overeengekomen door [initialen] [achternaam] als Inschrijver. 




