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1. OBLIGATIELENING STICHTING HOSPICE BORNE – HOE WERKT HET?  

 

 

Inschrijving op de obligatielening 

 U kunt inschrijven op de obligatielening door het invullen van het digitale formulier op 

www.hospiceborne.nl/obligaties (of door invullen van het formulier in bijlage 3) 

 Het digitale formulier komt rechtstreeks bij ons binnen, het handgeschreven formulier kunt u 

toesturen per email naar administratie@hospiceborne.nl of door het op te sturen naar: 

Stichting Hospice Borne – Koolzaad 2 – 7623 HA Borne 

 Indien u aangegeven heeft een factuur te willen ontvangen zal deze binnen 7 werkdagen worden 

toegezonden 

 Per email ontvangt u instructies over hoe de betaling kan worden verricht 

 Zijn alle gegevens compleet en hebben wij uw betaling ontvangen, dan worden deze vastgelegd in het 

obligatieregister van Stichting Hospice Borne 

 U ontvangt ter bevestiging hiervan binnen 7 werkdagen een digitaal certificaat met daarin opgenomen 

uw gegevens met daarbij het aantal en de waarde van de obligaties die u heeft aangekocht. 

 

 

Overdracht van obligaties naar iemand anders 

 Mocht u gedurende de looptijd uw obligaties wensen over te schrijven naar een ander, dan kunt u 

hiervoor een verzoek indienen via het emailadres administratie@hospiceborne.nl  

 Er wordt een onderhandse akte opgesteld tussen u, de begunstigde en de Stichting 

 De Stichting bemiddeld niet in eventuele financiële overdracht 

 Na ondertekening van de akte door alle partijen worden de gegevens in het obligatieregister van 

Stichting Hospice Borne gemuteerd 

 Hierna ontvangt de nieuwe obligatiehouder een certificaat van inschrijving en de oude obligatiehouder 

een certificaat van uitschrijving 

 

 

Uitloting van obligaties 

 Vanaf december 2027 worden er jaarlijks 10% van de obligaties uitgeloot, conform artikel 8 in de 

obligatievoorwaarden 

 De betreffende obligatiehouders worden geïnformeerd dat hun obligaties zijn uitgeloot en worden 

verzocht de bij ons aanwezige informatie, zoals banknummer en tenaamstelling, te verifiëren 

 Mocht obligatiehouder wensen de inleg om te zetten naar een gift aan Stichting Hospice Borne, dan 

kan deze dat kenbaar maken. Stichting Hospice Borne is een ANBI stichting, waarmee giften in 

voorkomende gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting kunnen dienen 

 Mocht obligatiehouder wensen tot uitbetaling, dan zal Stichting Hospice Borne hiervoor zorgdragen 

binnen 7 werkdagen na verificatie van de gegevens door obligatiehouder. Tevens ontvangt deze dan 

een certificaat van uitschrijving. 

  



 

2. VOORWAARDEN OBLIGATIELENING 2022 -2036 – STICHTING HOSPICE BORNE 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid obligatievoorwaarden 

Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door de Stichting Hospice 

Borne (uitgevende instelling) uitgegeven obligaties als omschreven in artikel 3 van deze 

obligatievoorwaarden (obligaties). Door inschrijving op een of meerdere obligaties aanvaardt de houder 

daarvan (obligatiehouder) expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze obligatievoorwaarden. 

 

Artikel 2 – Besteding netto-opbrengst obligaties 

De uitgevende instelling zal de netto-opbrengst van de obligaties besteden om de inrichtings- en 

verbouwkosten van het op te richten hospice in Borne (Bijna Thuis Huis) te financieren. 

 

Artikel 3 – Obligaties 

3.1 De totale obligatielening is groot maximaal EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro) en bestaat uit 

obligaties met een nominale waarde van EUR 100 (honderd euro), EUR 250 (tweehonderdvijftig euro), 

EUR 500 (vijfhonderd euro) en EUR 1.000 (duizend euro). De obligatielening bestaat derhalve uit vier 

series, EUR 100 (A), EUR 250 (B), EUR 500 (C) en EUR 1.000 (D). De obligatieseries zijn elk doorlopend 

genummerd: A0001…., B0001…., C0001….. en D0001….. 

3.2 Inschrijving op de obligaties, toewijzing van de obligaties en storting van gelden in verband met de 

inschrijving op de obligaties geschiedt overeenkomstig het in artikel 5 van deze obligatievoorwaarden 

bepaalde.  

3.3 Uitgifte van obligaties geschiedt door inschrijving in het register van obligatiehouders (Register), dat 

wordt gehouden door de uitgevende instelling. 

3.4 De obligaties worden niet belichaamd in een fysiek stuk. Obligatiehouder ontvangt een digitaal 

certificaat (PDF). 

3.5 De obligaties worden uitgegeven per 1 januari 2022 (Uitgiftedatum). 

3.6 De uitgifteprijs van de obligatie bedraagt de nominale waarde. 

3.7 De looptijd van de obligaties bedraagt 15 jaar  (Looptijd) gerekend vanaf de uitgiftedatum, derhalve t/m 

31 december 2036. 

 

  



 

Artikel 4 – Status obligaties 

4.1 Voor de terugbetaling van de hoofdsom van de obligaties wordt door de uitgevende instelling geen 

zekerheid gesteld. 

 

Artikel 5 – Toewijzing en uitgifte van obligaties en storting van gelden 

5.1 Inschrijving op de obligaties vindt plaats door het volledig invullen, rechtsgeldig ondertekenen en 

retourneren van het door de uitgevende instelling ter beschikking gestelde inschrijvingsformulier. 

5.2 Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart de inschrijver kennis te hebben 

genomen van deze obligatievoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de 

voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen. 

5.3 Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier stuurt de inschrijvende instelling een verzoek tot 

betaling. Volstorting geschiedt door overmaking van het bedrag op IBAN NL 69 RABO 0365 5416 64 ten 

name van Stichting Hospice Borne. 

5.4 Na ontvangst van betaling ontvang obligatiehouder een digitaal certificaat (PDF), als bevestiging van 

ontvangst betaling en inschrijving in het register. 

 

Artikel 6 – Administratie; Register. 

6.1 De uitgevende instelling verzorgt de administratie van de obligatielening. 

6.2 De uitgevende instelling houdt het register bij waarin in ieder geval de volgende gegevens van iedere 

obligatiehouder worden opgenomen: 

1 naam en voorletters 

2 (eventueel:) bedrijfsnaam 

3 adres 

4 postcode en woonplaats 

5 email adres 

6 telefoonnummer 

7 aantal en soort obligaties 

8 nummers van de obligaties 

9 Nederlands bankrekeningnummer (IBAN) 

6.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving of wijziging in het register wordt 

getekend door een bestuurder dan wel gevolmachtigde van de uitgevende instelling. Obligatiehouders 

zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun gegevens als bedoeld in artikel 6.2 bij de uitgevende instelling 

bekend zijn. 

  



 

6.4 Obligatiehouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals genoemd in artikel 6.2, onverwijld 

en schriftelijk mede te delen aan de uitgevende instelling. Gevolgen welke voortvloeien uit of verband 

houden met het door een obligatiehouder niet, niet juist of niet tijdig doen van voornoemde 

mededelingen komen volledig voor rekening of risico van de betreffende obligatiehouder en kunnen 

niet aan de uitgevende instelling worden tegengeworpen. 

6.5 Op verzoek van een obligatiehouder aan de uitgevende instelling verstrekt deze aan de betreffende 

obligatiehouder kosteloos een uittreksel uit het register met de gegevens van de obligatiehouder. 

 

Artikel 7 – Rente 

 Op de obligaties wordt geen rente vergoed.   

 

Artikel 8 – Aflossing 

8.1 De uitgevende instelling lost de obligaties middels loting af in tien jaar voor gelijke delen, te beginnen in 

december 2027 zodat de obligatielening eind 2036 volledig zal zijn afgelost. De uitgevende instelling 

geeft de obligatiehouders, wier obligaties zijn uitgeloot, bericht van de uitloting op basis van de in het 

register aangetekende gegevens van de obligatiehouders. 

8.2 De uitgevende instelling heeft ten allen tijde het recht tot vervroegde aflossing van de obligaties. 

8.3 Een obligatiehouder heeft het recht ervoor te kiezen om de aflossing van de obligatie te schenken aan 

de uitgevende instelling. Dit besluit tot schenking is onherroepelijk. De uitgevende instelling heeft de 

ANBI status. Op grond van de huidige fiscale wetgeving zijn schenkingen aan de ANBI aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting. 

 

Artikel 9 – Overdracht 

9.1 De obligaties zijn overdraagbaar met medewerking van de uitgevende instelling.  

9.2 De eigendom van obligaties kan enkel worden overgedragen middels een daartoe bestemde 

onderhandse akte opgemaakt tussen de uitgevende instelling, de betreffende obligatiehouder en de 

verkrijger. De overdracht wordt door de uitgevende instelling aangetekend in het register. 

 

  



 

Artikel 10 – Kennisgevingen 

10.1 Alle kennisgevingen door de uitgevende instelling aan de obligatiehouders dienen schriftelijk te 

geschieden en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de (email)adressen van de individuele 

obligatiehouders, zoals vermeld in het register.  

10.2 Kennisgevingen door de obligatiehouders dienen schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan 

aan het email adres van de uitgevende instelling, t.w. administratie@hospiceborne.nl.  

 

Artikel 11 – AFM-toezicht 

 De uitgifte van obligaties valt niet onder het toezicht van de AFM, omdat de obligatielening een 

aanbieding is van een instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelstellingen te 

verwezenlijken en is daarom vrijgesteld van de prospectusplicht voor deze activiteit. Het onderhavige 

reglement is daarom niet getoetst door de AFM. 

 

 

 

  



 

3. INSCHRIJVINGSFORMULIER OBLIGATIELENING 2022-2036 – STICHTING HOSPICE BORNE 

 

Inschrijven op de obligatielening van Stichting Hospice Borne kan door invulling van onderstaand 

formulier of door uw gegevens rechtstreeks in te vullen op www.hospiceborne.nl/obligaties. 

 

Naam en voorletters: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(eventueel:) Bedrijfsnaam: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal en soort obligaties: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nederlands bankrekeningnummer (IBAN): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Getekend te Borne,       ……………………………………………… 

        (datum)  

 

…………………………………………………….    ……………………………………………… 

(naam)        (handtekening) 


