
KOOPOVEREENKOMST CERTIFICATEN VAN AANDELEN 
TIME 2 WING B.V. 

Ondergetekenden: 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Time 2 Wing 
B.V., statutair gevestigd te Heemstede, Roemervisscherplein 5, postcode 2106 
AG, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 82400601, 
hierna genoemd: "Vennootschap"; 

2. de stichting: Stichting Administratiekantoor Time 2 Wing, statutair gevestigd 
te Heemstede, Roemervisscherplein 5, postcode 2106 AG, ingeschreven in het 
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 82374961, 
hierna genoemd: "Verkoper" of  "Stichting"; 

3. de eenmanzaak/vof/bv/ stichting       
…………………………………………………………………………………………………………………………, statutair gevestigd te 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 
onder nummer te ……………………………………………………………………………………………………………..…… 
telefonisch bereikbaar op …………………………….………………… en per email bereikbaar op 
…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. 
hierna genoemd: "Koper"; 
 
hierna tezamen ook te noemen: "Partijen"; 

Partijen verklaarden vooraf als volgt: 

A. INLEIDING/KOOPOVEREENKOMST 

1. De Verkoper is houder van Certificaten van aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap; 
2. Verkoper verkoopt hierbij Certificaten aan Koper, gelijk Koper deze 
Certificaten van Verkoper koopt, zulks overeenkomstig het overzicht dat als 



bijlage 1 aan de akte wordt gehecht. Voormelde koopovereenkomst is 
aangegaan onder de hierna te vermelden ontbindende voorwaarde. 
3. Door betaling van de koopsom door koper komt deze koopovereenkomst 
tot stand en is koper gebonden aan de bepalingen hierin opgenomen en de 
administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Time 2 Wing. 

B. LEVERING 

Ter uitvoering van de voormelde koopovereenkomst levert Verkoper aan 
Koper - onder voorbehoud van betaling als hierna vermeld - , die hierbij van 
Verkoper in levering aanvaardt - onder voorbehoud van betaling als hierna 
vermeld - de Certificaten, zulks overeenkomstig het overzicht dat als bijlage 1 
aan de akte wordt gehecht. 

C. VOORWAARDEN EN BEDINGEN 

Deze verkoop en koop geschiedt onder de hierna te noemen voorwaarden, 
bedingen en garanties. 

1. Koopprijs 
a. De koopprijs per Certificaat bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,00). 
b. Verkoper verleent Koper kwijting, indien de koopprijs op de 
bankrekening van Verkoper is bijgeschreven. 

2. Garanties verkoper 
Verkoper garandeert het volgende: 
a. Verkoper is onbeperkt en onvoorwaardelijk rechthebbende van de 
Certificaten en haar recht(en) op de Certificaten is (zijn) niet aan 
ontbinding of aan welke vernietiging ook onderhevig; 
b. Op de Certificaten rusten geen (beperkte) rechten of beslagen, noch 
bestaan er met betrekking tot de Certificaten optierechten, rechten van 
voorkeur of andere rechten krachtens welke enige persoon aanspraak kan 
maken op levering van één of meer van de Certificaten; 
c. Er is geen derde in economische zin rechthebbende van één of meer van 
de certificaten; 
d. Verkoper is bevoegd om de certificaten te leveren aan koper. 
e. de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (welke 



corresponderen met de Certificaten) zijn alle geheel volgestort. 

3. Waarde 
Verkoper geeft geen garanties omtrent de waarde van de Certificaten. 

4. Administratievoorwaarden 
a. Terzake de Certificaten zijn van toepassing van de 
Administratievoorwaarden, vastgelegd in een op dertig maart tweeduizend 
een en twintig voor notaris mr. Jan-Willem Wiertsema te Amsterdam verleden 
akte, 
hierna te noemen: Administratievoorwaarden". 
De Vennootschap heeft een informatie-webpagina terzake opgesteld. De 
Administratievoorwaarden en de webpagina worden geacht woordelijk in 
deze akte van overeenkomst te zijn opgenomen en daarvan deel uit te 
maken. 
b. De Koper verklaart met de inhoud van de Administratievoorwaarden en de 
informatiepagina, https://wingfoilsurfschool.com/investeer bekend te zijn. 
c. De Koper en zijn rechtsopvolgers zijn aan het bepaalde in de 
Administratievoorwaarden, zoals die thans luiden of in de toekomst zullen 
luiden, onderworpen en gebonden en zullen aan de nakoming daarvan hun 
medewerking verlenen. 
d. Géén vergaderrecht/ beperkte royeerbaar 
i. Aan de Certificaten is géén vergaderrecht verbonden. 
ii. Het vergaderrecht op de aandelen, corresponderend met de 
Certificaten komt toe aan de aandeelhouder (de Stichting). 
iii. De Certificaten zijn niet royeerbaar, anders dan krachtens besluit 
van het bestuur van de Stichting of bij opheffing van de certificering, een en 
ander conform het bepaalde in de Administratievoorwaarden. 

5. Goedkeuring/erkenning 
De Stichting verklaart de onderhavige levering van de Certificaten onder de in 
deze overeenkomst genoemde voorwaarden goed te keuren, te erkennen en 
zorg te dragen voor de aantekening van de levering in het register van 
certificaathouders. 



6. Mededeling ex artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek 
De vereiste mededeling ex artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek aan de houder van 
de aandelen (welke corresponderen met de bij deze akte te leveren 
Certificaten) blijkt uit mede-ondertekening van deze akte door de 
aandeelhouder (Stichting). 

7. Géén AFM toezicht/ géén vergunnings-en prospectusplicht 
De Stichting en Vennootschap verklaren dat onderhavige belegging niet 
valt onder toezicht van AFM en er mitsdien geen prospectusplicht is. 

8. Afstand ontbinding / rechtskeuze 
a. Partijen doen, uitgezonderd in geval van niet-nakoming van de 
betalingstermijn van 5 dagen na verzend datum van dit contract, afstand 
van het recht om deze overeenkomst te ontbinden. 
b. Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht 
van toepassing. 
c. Alle geschillen zullen (in eerste aanleg) worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter(s) van de rechtbank te Haarlem. 

Aldus overeengekomen op . …………………. 

Verkoper 
Vertegenwoordigd door: 
Met als functie: Voorzitter 
Handtekening: 

Koper 
Naam: 
Vertegenwoordigd door:  
Datum: 
Handtekening 

Bijlage 1: 
- aantal te leveren Certificaten: ................................. 
- nummers van te leveren Certificaten: ……….… tot en met ………………..
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