
CERTIFICAAT VAN LENING

… STUKS TOEGEKEND AAN 

Op deze lening is het “Regelement van Certificaten van restaurant" JA! van toepassing

“………………………………………………..”
Toegekend: augustus 2019

J.C.A. Busscher A.M. Delorme

Restaurant JA! 

Tweede Jan Steenstraat 3

KVK: 75428717

JA!



Artikel 1 
1. De koper van het certificaat stelt geld ten doel aan Julius Busscher en Amy Delorme 

zodat zij de onderneming restaurant JA!, Tweede Jan Steenstraat 3, te Amsterdam 
kunnen kopen en opstarten.


2. J.C.A. Busscher en A.M. Delorme stellen 80 certificaten van €1000,- aan 
belangstellende tot een totaal bedrag van maximaal €80.000,- (zegge: tachtigduizend 
euro).


3. Op deze lening wordt jaarlijks 3.5% rente vergoed onder voorwaarden zoals 
beschreven op het inschrijfformulier.


4. De uitgifte start op 15 augustus 2019. 

5. Deelname aan de certificatenregeling kan geschieden door indiening van het ingevulde 

intekenformulier per mail, post of op papier.

6. Bij gezamenlijke ondertekening van de overeenkomst worden de certificaten direct 

overhandigd, en dient de certificaathouder binnen tien werkdagen het bedrag dat 
vermeld staat op het certificaat over te maken op het bankrekening nummer: 
NL78INGB0008637339 t.a.v. A.M. Delorme 

Artikel 2 
1. De certificaten worden op naam gesteld en zijn namens J.C.A. Busscher en A.M. 

Delorme ondertekend. De certificaten zijn niet verhandelbaar. 

2. Door J.C.A. Busscher en A.M. Delorme wordt een register bijgehouden, waarin de 

laatst bekende namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld. 

3. Bij verhuizing van de certificaathouders wordt dit schriftelijk of telefonisch 

doorgegeven aan J.C.A. Busscher of A.M. Delorme.

4. Bij verlies of beschadiging van een certificaat kan bij J.C.A. Busscher of A.M. Delorme 

een duplicaat worden aangevraagd.

5. Een certificaathouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, J.C.A. 

Busscher of A.M. Delorme verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn certificaten over 
te gaan. 


6. Bij overlijden van een certificaathouder zullen de rechten van het certificaat overgaan 
om de rechtmatige erven. 


7. Eventuele extra aflossing van de certificaten gebeurt aan het begin van een nieuw jaar. 


Artikel 3  
1. De eerste aflossing vindt plaats in december 2019, gedurende 36 maanden. 

2. In geval van faillissement van degene aan wie het certificaat toekomt, zullen J.C.A. 

Busscher en A.M. Delorme alle schulden op zich nemen en er voor zorgen dat deze 
worden terugbetaald. 


3. Bij faillissement van degene aan wie het certificaat toekomt, wordt binnen maximaal 10 
jaar alle schulden afbetaald. 

Regelement Uitgiften van Certificaten restaurant JA! JA!



Voor de opstart en overname van restaurant JA! is er een bedrag nodig van €80.000,- 
verdeeld in 80 certificaten van €1000,- (zegge: duizend euro). Dit bedrag zal puur en alleen 
besteed worden aan de opstart en overname van de onderneming van restaurant JA!, 
Tweede Jan Steenstraat 3 te Amsterdam. 


Door invulling en ondertekening van dit formulier en door een overboeking van €1000,- per 
aangevraagd certificaat op het banknummer NL78INGB0008637339 t.a.v. A.M. Delorme 
bevestigt u deel te nemen aan deze reeks certificaten van leningen. Vervolgens wordt er 
per direct een certificaat overhandigd. 


Het aantal certificaten dat u wilt afnemen: _________________________


De certificaten staan op: 


	 	 	 	 Naam:  ___________________________________

	 	 	 	 

	 	 	 	 Adres:  ___________________________________


	 	 	 	 Woonplaats: ______________________________


	 	 	 	 Telefoon: _________________________________


	 	 	 	 Email: ____________________________________


Ieder certificaat heeft recht op 3.5% rente. Het certificaat wordt annuïteit afgelost. De 
aflossing geschiedt in 36 termijnen, elke 1e werkdag van de maand, te voldoen door 
J.C.A. Busscher en A.M. Delorme. Bij elk certificaat wordt een planning voor aflossing 
geleverd. 


Eerste aflossing zal plaatsvinden in december 2019, en de laatste aflossing in december 
2022. 


Het bedrag van certificaat wordt gestort op ____-____-____ op 

NL78INGB0008637339 t.a.v. A.M. Delorme. 

Op de certificaten is het Regelement Uitgiften van Certificaten van restaurant JA! van 
toepassing. 


Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 

Ondertekend te ____________________  	 	 Datum _______________________


Handtekeningen houders:


__________________	 	 __________________ 	 	 __________________


Inschrijformulier voor Certificaat van lening 
JA!




