VOITURES EXTRAVERT

OVEREENKOMST OBLIGATIELENING VOITURES EXTRAVERT

tussen

Voitures extravert IP BV
en
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DEELNEMER, wonend aan … te …, hierna te noemen “uitlener”, en
Voitures extravert IP BV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.M. van Dijk, kantoorhoudend aan
de Zacharias Jansenstraat 3, 3514 XB te Utrecht hierna te noemen “lener”,
komen het volgende overeen:

Ar1kel 1 Hoofdsom
De uitlener stelt aan de lener ter beschikking een bedrag van €5.000 (zegge: vijfduizend euro),
hierna te noemen de “hoofdsom”. De terbeschikkingstelling gebeurt door overboeking op
rekening NL48 ABNA 0247673579 ten name van Voitures extravert IP BV en aangehouden te
Utrecht onder vermelding van Classic Future Society 001.

Ar1kel 2 Bestemming
De obligadelening is bedoeld om de ontwikkeling- en groeiambides van lener waar te maken.
De eerste ontwikkeling ambide is om in 2018 het prototype van de quintessenza te ﬁnaliseren en
in het najaar aan klanten, pers en geïnteresseerden te presenteren. Tevens zal worden begonnen
met de producdevoorbereiding. Tensloie zal de eerste serie van 5 auto’s worden geproduceerd.
Het is de ambide van lener om met de uitontwikkelde quintessenza een poside te verwerven in
het hoge segment van de markt met een zeer exclusief beschikbaar product. Deze poside zal zich
niet zoals gebruikelijk in dit segment kenmerken door extreme customizadon van het product,
maar veelal door een, bijna industriële, herhaalbare en voorspelbare producde op te bouwen in
een uitgebalanceerde waardeketen. In deze waardeketen voert lener de eﬀecdeve ketenregie en
realiseert essendële toegevoegde waarde in eigen beheer.
De groeiambide met het merk quintessenza is om in de komende jaren de serieproducde van 1
per maand te verdrievoudigen naar een kleine 40 auto’s per jaar. Met deze producde zal in eerste
instande de groot-Europese markt en in latere fase tevens de Noord-Amerikaanse markt worden
bediend. Daarmee richt lener zich naast de tradidonele markt tevens op klantsegmenten die
momenteel volledig beneden de radar van de olddmerbranche blijven, te weten jongere en
voornamelijk ook vrouwelijke ondernemers.
Voitures extravert streen naar een klassieke toekomst, straten gevuld met iconische klassiekers,
gebaseerd op de technologie van onze toekomst, 100% opnieuw opgebouwd, met respect voor
het origineel, krachdg en sdl, volledig elektrisch. Terug op de weg, geschikt voor dagelijks gebruik,
365 dagen per jaar.
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Meer speciﬁek zullen de obligadeleningen worden aangewend ten behoeve van:
1.

Uitontwikkelen van de quintessenza en gereedmaken voor presentade aan klanten, pers
en geïnteresseerden. De auto zal in commerciële staat worden gebracht en kan volledig
worden ervaren: van buiten, van binnen en qua rijdynamiek

2.

Voorbereiding producde eerste serie

3.

Ontwikkeling CAN sturing voor oude- en nieuwe funcdes

4.

Content creade (foto/video) voor markedng en branding

5.

Nieuwe branding en website Voitures extravert

6.

Nieuwe verkoopmaterialen zoals brochures, interieurinspirade, kleurinspirade, travelling
sales sets (b.v. materialen, kleuren, stoﬀen, etc.)

Ar1kel 3 Rente
De rente is jaarlijks €1.000 (zegge: duizend euro), uitgekeerd in DailyDrives (1 per jaar), te
besteden aan 24 uur gebruik van de quintessenza, jaarlijks vooraf door lener te voldoen. Uitlener
ontvangt bij het storten van €5.000 een vijnal coupons voor de jaarlijkse rente, jaarlijks vanaf
vervaldatum op te nemen.
Bij meergebruik van de uitlener boven de jaarlijkse rentecoupon, wordt het meerdere op de
gebruikelijke wijze in rekening gebracht en betaald door de uitlener.
Ieder jaar dat de coupon niet wordt verzilverd, is deze mee te nemen naar de volgende jaren en
in jaar 5 ontvangt uitlener bovendien twee bonus DailyDrives volgens onderstaand schema.
goed voor

na jaar

DailyDrive balans

1

1

1 daily drive

2

2

1 weekend drive

3

3

1 full weekend drive

4

4

4 daily drives

5 (+ 2 bonus)

7

1 week drive
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Ar1kel 4 Loop1jd en terugbetaling van hoofdsom
De loopdjd van de obligadelening bedraagt maximaal 5 jaar. Vervroegde aﬂossing van de
hoofdsom door lener is mogelijk ter discrede van lener. Indien de ﬁnanciële poside van lener het
toelaat zullen jaarlijks één of meerdere obligadeleningen worden afgelost. Uitleners kunnen aan
lener kenbaar maken dat zij in aanmerking willen komen voor vervroegde aﬂossing. Indien het
aantal uitleners dat in aanmerking wil komen voor vervroegde aﬂossing groter is dan het aantal
obligadeleningen dat kan worden afgelost, zal door middel van lodng worden bepaald welke
obligadeleningen worden afgelost.
Indien de ﬁnanciële poside van lener het niet toelaat om na 5 jaar alle obligades af te lossen, kan
lener de loopdjd van de dan nog uitstaande obligadeleningen verlengen met een periode van ten
hoogste 3 jaar. De rente in die periode zal wederom in de vorm van DailyDrives worden betaald.
In overleg c.q. op wens van uitlener en ter discrede van lener kan (een deel van) de hoofdsom
worden afgelost in de vorm van de producten uit het aanbod van Voitures extravert.
Aan het eind van de loopdjd kan uitlener besluiten af te zien van aﬂossing en ter waarde van de
hoofdsom een lot te verkrijgen voor de verlodng van een quintessenza. Speciﬁeke voorwaarden
aan de verlodng omtrent minimum vereist aantal deelnemers alsmede speciﬁcades en
voorwaarden van de betreﬀende quintessenza zullen te zijner djd door lener worden
gecommuniceerd.

Ar1kel 5 Achterstelling
Door een investeerder is aan lener een geldbedrag ter leen verstrekt. Vanwege de hoogte van het
ter leen verstrekte bedrag zijn aan de investeerder zekerheden gegeven in de vorm van
pandrechten op bedrijfsacdva. Daarnaast heen de investeerder verhaalspreferende waardoor de
onderhavige geldlening wordt achtergesteld bij de geldlening van de investeerder. Dit betekent
dat de onderhavige geldlening pas kan worden afgelost met toestemming van de investeerder of
nadat de investeerder volledig is afgelost.

Ar1kel 6 Dividend
Lener zal pas dividenden uitkeren nadat alle obligadeleningen zijn afgelost.

Ar1kel 7 Opzegging
De obligadelening kan niet worden opgezegd behalve zoals voorzien in ardkel 7.

paraaf lener

paraaf uitlener

!4

Ar1kel 8 Opeisbaarheid
Alle uit hoofde van de obligadelening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang
worden opgeëist, en de obligadelening geldt bij opeising als opgezegd indien er met betrekking
tot de lener een aanvraag is gedaan, al dan niet door de lener zelf, vanwege faillissement of
surseance van betaling.

Ar1kel 9 Recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
In tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Namens Voitures extravert IP BV

de uitlener

Naam:

Mardjn van Dijk

Naam:

Titel:

Director

Titel:

Plaats:

Utrecht

Plaats:

Datum:

1 juli, 2018

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Voitures extravert IP BV

lener
paraaf
A Zacharias Jansenstraat 3 , NL-3514XB Utrecht, Theparaaf
Netherlands
T +31-(0)6
52 39 65uitlener
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