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AKTE VAN WIJZIGING 
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE 
Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder 
nummer 53177770 ("Pandhouder") 
 
en 
 
Mijndomein.nl Financiering B.V., gevestigd te Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52972909 
("Pandgever"), 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

• Pandgever en Pandhouder op 19 februari 2013 een pandakte hebben opgesteld en 
ondertekend;  en 

• Als gevolg van een wijziging met betrekking tot de registratie en tenaamstelling van 
motorrijtuigen, welke wijziging op 1 januari 2014 in werking is getreden, partijen het 
wenselijk achten bovengenoemde pandakte te wijzigen, 

 
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. WIJZIGINGEN M.B.T. TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN DOCUMENTEN 
 
Artikelen 1.3 en 1.4 van bovengenoemde pandakte luiden als volgt: 
 
"1.3 Pandgever zal Pandhouder voorafgaande aan elke uitlevering van motorrijtuigen een overzicht 

van de te verpanden personenauto's verstrekken. Dit overzicht dient waar mogelijk de 
volgende gegevens te bevatten: 

 
a. Merk, type en uitvoering 
b. Kenteken 
c. NAW-gegevens van de huurder  

 
1.4 Pandgever zal Pandhouder tevens zo spoedig mogelijk na uitlevering c.q. op verzoek van 

Pandhouder ten aanzien van elk motorrijtuig de volgende documenten verstrekken: 
 

a. het document "Tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode", zoals verstrekt 
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer c.q. enig door of ten behoeve van 
Mijndomein.nl Offline B.V. verstrekt vervangend document "Tijdelijk 
documentnummer en tenaamstellingscode" c.q. het document of de documenten 
en/of informatie (in welke vorm dan ook) die het document "Tijdelijk 
documentnummer en tenaamstellingscode" in de toekomst zal of zullen vervangen; 
en/of 

b. alle andere documenten en/of informatie met behulp waarvan Pandhouder zijn 
pandrecht kan uitoefenen."  

 
2. OVERIGE BEPALINGEN 
 
2.1 Pandhouder zal zorgdragen voor de registratie van deze akte van wijziging bij de afdeling 

Registratie van de Belastingdienst / Rijnmond / kantoor Rotterdam. 
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2.2 Deze akte van wijziging treedt in werking op  14 oktober 2015. 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend door: 
 
 
 
____________________________  ______________________________  
Stichting Obligatiehoudersbelangen  Mijndomein.nl Financiering B.V. 
naam: M.C.Olie     naam: J.H. de Jong  
functie: voorzitter    functie: zie hieronder  
op:  14 oktober 2015    op:  14 oktober 2015 
 

 

____________________________ 
naam: S.G. van de Vusse 
functie: secretaris 
op:  14 oktober 2015 
 
Functie J.H. de Jong: bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van J.H. de Jong Beheer B.V., 
zijnde bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van Mijndomein.nl Financiering B.V. 
 
 


