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INSTANDHOUDINGSOVEREENKOMST 
 
Mijndomein.nl Services B.V., gevestigd te Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52972712 (“Aandeelhouder”), 
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 
53177770 ("Stichting") 
 
en 
 
Mijndomein.nl Financiering B.V., gevestigd te Jaagpad 20, 2802 AZ Gouda, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52972909 ("Uitgevende 
Instelling") 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

• De Aandeelhouder alle aandelen in het kapitaal van de Uitgevende Instelling houdt; 
• Uitgevende Instelling aan Mijndomein.nl Offline B.V.  uit te lenen gelden aantrekt door middel 

van de uitgifte van obligaties (“Obligaties”) op basis van het obligatieprogramma zoals nader 
beschreven in een door de Autoriteit Financiële Markten goed te keuren prospectus 
(“Prospectus”) (“Obligatieprogramma”); 

• De Stichting de collectieve belangen en vertegenwoordiging van de houders van deze Obligaties 
behartigt;  

• De Aandeelhouder zich jegens de Uitgevende Instelling wenst te verplichten tot instandhouding 
van haar vennootschapsvermogen, zodat de Uitgevende Instelling de Obligaties in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving kan uitgeven en de aldus 
aangetrokken gelden kan aanwenden voor uitlenen van gelden aan onder andere Mijndomein.nl 
Offline B.V.; en   

• Partijen in deze instandhoudingsovereenkomst (“Overeenkomst”) hun rechten en verplichtingen 
nader wensen te omschrijven,  

 
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. INSTANDHOUDINGSVERPLICHTING 
 
1.1 De Aandeelhouder verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk om de Uitgevende 

Instelling te allen tijde van voldoende gelden te voorzien om haar in staat te stellen te voldoen 
aan haar verplichtingen uit hoofde van de Obligaties onder het Obligatieprogramma, onder 
welke verplichtingen in ieder geval doch niet uitsluitend zijn begrepen de tijdige en volledige 
(terug)betaling van de hoofdsom en rente onder de Obligaties.  

 
1.2 De Aandeelhouder zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst steeds een 

geconsolideerd eigen vermogen aanhouden van ten minste achttien duizend euro (€ 18.000). 
 

1.3 De Aandeelhouder zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de bankgarantie van ABN 
AMRO Bank van 9 september 2011, kenmerk 126.45.52.999, in stand houden. Deze 
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bankgarantie wordt door partijen geacht tevens tot garantie te strekken van de verplichting van 
de Aandeelhouder, zoals genoemd in artikel 1.1. 

 
1.4 De Aandeelhouder zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst geen dividend aan zichzelf 

laten uitkeren en/of agio aan zichzelf laten terugbetalen, indien en voor zover een dergelijke 
uitkering en/of terugbetaling tot gevolg zou hebben dat de Uitgevende Instelling niet aan haar in 
artikel 1.1 genoemde verplichtingen kan voldoen.  

 
2. VERPANDING 
 
2.1 De Uitgevende Instelling verklaart hierbij haar rechten jegens de Aandeelhouder uit hoofde van 

deze Overeenkomst te hebben verpand aan de Stichting, zoals vastgelegd in de pandakte van  
19 februari 2013.  

 
2.2 De Aandeelhouder verklaart hierbij de verpanding te aanvaarden en een afschrift te hebben 

ontvangen van bovengenoemde pandakte. De Aandeelhouder gaat ermee akkoord dat deze 
Overeenkomst strekt tot kennisgeving door de Uitgevende Instelling en de Stichting van de 
verpanding. 

 
3. MEDEWERKING – VERSTREKKING VAN INFORMATIE 
 
3.1 Partijen verbinden zich hierbij jegens elkaar alle medewerking te zullen verlenen aan 

registraties, notificaties en alle overige kennisgevingen en informatieverzoeken welke verband 
houden met het Obligatieprogramma, de Obligaties en/of deze Overeenkomst, bijvoorbeeld aan 
De Nederlandsche Bank N.V. of de Autoriteit Financiële Markten. 

 
3.2 De Aandeelhouder en de Uitgevende Instelling zullen elkaar en aan de Stichting binnen één (1) 

maand na vaststelling een kopie verstrekken van de meest recente jaarrekening. Daarnaast 
zullen de Aandeelhouder en de Uitgevende Instelling elkaar en aan de Stichting op verzoek 
tussentijds die informatie en documentatie verstrekken die redelijkerwijs is vereist om een goed 
inzicht te verkrijgen in elkaars financiële situatie, indien en voor zover vereist in het kader van 
het Obligatieprogramma. 

 
4. GARANTIE INZAKE HET EIGEN VERMOGEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING 
 
De Aandeelhouder garandeert dat het geconsolideerde eigen vermogen van de Uitgevende Instelling 
per datum van het Prospectus ten minste achttien duizend euro (€ 18.000) bedraagt. 
 
5. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 
 
5.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op 19 februari 2013 en blijft van kracht gedurende de 

looptijd van de Obligaties welke op enig moment door de Uitgevende Instelling zijn of zullen 
worden uitgegeven op basis van het Obligatieprogramma.   

 
5.2 Deze Overeenkomst is niet opzegbaar anders dan bij aangetekend schrijven van de Uitgevende 

Instelling en de Stichting in geval de Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, 
(al dan niet voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden. 
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6. VERZUIM EN BETALING 

6.1 Indien de Uitgevende Instelling op enig moment in verzuim is ten aanzien van enige verplichting 
zoals genoemd in artikel 1.1, zal de Aandeelhouder op schriftelijk verzoek van de Stichting, ter 
uitvoering van haar in artikel 2 onder f. van haar statuten genoemde doelstelling en zonder dat 
daartoe aanvullende formaliteiten in acht dienen te worden genomen, de Stichting van 
voldoende gelden voorzien om alsnog aan de betreffende verplichting van de Uitgevende 
Instelling te kunnen voldoen. 

 
6.2 De Aandeelhouder zal bovengenoemde gelden binnen één (1) week na ontvangst van 

bovengenoemd verzoek overboeken naar de bankrekening van de Stichting.  
 
7. OVERIGE BEPALINGEN 
 
7.1 Elke wijziging van c.q. aanvulling op deze Overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk 

door partijen is vastgelegd in een door partijen ondertekend document. 
 
7.2 De Aandeelhouder mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet 

aan een derde overdragen. 
 
7.3 Alle kennisgevingen, mededelingen of verklaringen van partijen dienen te worden gedaan per 

aangetekende post of email (in beide gevallen met bericht van ontvangst) aan de door partijen 
daartoe opgegeven (email)adressen. 

 
7.4 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn dan 

blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht. 
 
8. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN 
 
8.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
8.2 Alle geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen in eerste instantie worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend door: 
 
 
 
 
____________________________ 
Mijndomein.nl Services B.V.  
naam: J.H. de Jong  
functie: zie hieronder  
op: 19 februari 2013 
 

 
 
____________________________ 
Mijndomein.nl Financiering B.V. 
naam: J.H. de Jong  
functie: zie hieronder  
op:  19 februari 2013 
  
 
 
 
____________________________  ______________________________  
Stichting Obligatiehoudersbelangen  Stichting Obligatiehoudersbelangen 
naam: Mr. M.C. Olie LL.M.   naam: Mr. S.G. van de Vusse   
functie: voorzitter    functie: penningmeester 
op:  19 februari 2013   op:  19 februari 2013 
 

 
Functie J.H. de Jong: bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van H2 Beheer B.V., zijnde 
bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van H2 Management B.V., zijnde bestuurder en 
rechtsgeldig vertegenwoordiger van Mijndomein.nl Financiering B.V. c.q. Mijndomein.nl Services B.V. 
 


