
TRUSTAKTE ZILVER WONEN OBLIGATIE FONDS VI B.V. 

 

TRUSTAKTE 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. ZILVER WONEN OBLIGATIE FONDS VI B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en 
kantoor houdende aan de Carrouselweg 9 Hellevoetsluis, Nederland, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68869657 (“ZWOF VI”); 

 
en 

 
2. STICHTING OBLIGATIEHOUDERS ZILVER WONEN FONDSEN, een stichting, opgericht naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoor houdende aan de 
Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 63315947 (de “Stichting Obligatiehouders”); 

 
ZWOF VI en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”; 
 
inzake: 
 
de obligatielening bestaande uit maximaal 200 niet-beursgenoteerde verhandelbare obligaties van EUR 
25.000,- elk (de “Obligaties”) met een minimale afnameverplichting per belegger van ten minste vier (4) 
stuks, groot maximaal EUR 5.000.000,-, die door ZWOF VI aan het publiek zullen worden aangeboden en 
uitgegeven onder de voorwaarden  zoals die van toepassing zullen worden verklaard door ZWOF VI (de 
“Obligatievoorwaarden”) en van tijd tot tijd zullen worden opgenomen in het prospectus van ZWOF VI 
d.d. 18 juli 2017 (“Prospectus”); 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 
A. ZWOF VI op 31 mei 2017 is opgericht en voornemens is van tijd tot tijd registergoederen aan te 

kopen respectievelijk te verwerven en daaropvolgend te verhuren, overwegend bestaande uit 
(koop)woningen die momenteel in eigendom worden gehouden door senioren (65-plussers) en die 
uitsluitend gelegen zijn in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel, 
Gelderland of Noord-Brabant (de “Vastgoedobjecten”). 

  
B. ZWOF VI ten behoeve van de financiering van haar (toekomstige) activiteiten, een en ander zoals 

omschreven onder A, een obligatielening aan het publiek wenst aan te bieden en uit te geven door 
middel van de uitgifte van maximaal 200 Obligaties van EUR 25.000,- elk voor een totaalbedrag van 
maximaal EUR 5.000.000,- (de “Obligatielening”); 
 

C. de houders van de Obligaties (de “Obligatiehouders”) de behartiging van hun rechten vanwege 
de Obligatielening, onder meer (doch niet uitsluitend) in verband met de door ZWOF VI gevestigde 
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of nog te vestigen zekerheidsrechten in verband met de Obligatielening, wensen te centraliseren bij 
de Stichting Obligatiehouders; 

 
D. de Stichting Obligatiehouders zich bereid heeft verklaard en daartoe geëquipeerd is, ter zake de 

Obligatielening op te treden voor en ten behoeve van de Obligatiehouders, een en ander 
overeenkomstig de bepalingen in deze trustakte (de “Trustakte”); 

 
E. Partijen hun onderlinge rechten en verplichtingen over en weer in verband met de Obligatielening 

in een en ander zoals hiervoor in deze considerans omschreven, in deze Trustakte schriftelijk willen 
vastleggen; 

 
KOMEN HIERBIJ ALS VOLGT OVEREEN: 
 
ARTIKEL 1 OBLIGATIES 
 
1.1 De Obligaties zullen van tijd tot tijd worden aangeboden en uitgegeven door ZWOF VI onder de 

voorwaarden zoals opgenomen in het Prospectus. 
 
1.2 De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden zoals die zullen zijn opgenomen in 

Bijlage I van het Prospectus, een en ander in samenhang met het bepaalde in deze Trustakte. 
 
ARTIKEL 2 REGISTER VAN OBLIGATIEHOUDERS 
 
Er wordt een register van Obligatiehouders bijgehouden door ZWOF VI waarin ten minste de naam, het 
adres, een e-mailadres en het relevante bankrekeningnummer (IBAN) van alle Obligatiehouders is 
opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de Obligaties hebben verkregen en het aantal door 
hen gehouden Obligaties (het “Register”). In het Register worden tevens opgenomen de namen, de 
adressen en e-mailadressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Obligaties, met vermelding van 
de datum waarop zij het recht hebben verkregen. De Obligatiehouders alsmede de Stichting 
Obligatiehouders zijn steeds gerechtigd tot inzage in het Register. 
 
ARTIKEL 3 PARALLELLE VORDERING  
 
3.1 De Stichting Obligatiehouders zal als schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht hebben jegens 

ZWOF VI tot nakoming door ZWOF VI van al haar (betalings-) verplichtingen tegenover de houders 
van de Obligaties (“Parallelle Vordering”) en tevens naar eigen goeddunken – doch te allen tijde 
met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouders – over de rechten van die 
Obligatiehouders onder de Obligatievoorwaarden kunnen beschikken. De Parallelle Vordering is 
steeds gelijktijdig opeisbaar indien en voor zover de daarmee corresponderende gezamenlijke 
vorderingen van de Obligatiehouders onder de Obligatielening opeisbaar zijn. Iedere kwijting die 
aan ZWOF VI van tijd tot tijd wordt verleend ter zake van een betaling aan de Obligatiehouders uit 
hoofde van de Obligaties, zal tevens hebben te gelden als een kwijting aan ZWOF VI ter zake van 
de betreffende betaling onder de Parallelle Vordering (en vice versa).  

 
3.2 De gelden, die de Obligatiehouders verkrijgen met toepassing van artikel 5.1 van deze Trustakte, 

zullen ZWOF VI bevrijden van de betaling van deze gelden aan de Stichting Obligatiehouders onder 
de Parallelle Vordering. 

 
3.3 Obligatiehouders kunnen geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties 

jegens ZWOF VI instellen.  
 
3.4 De (vorderings-)rechten van Obligatiehouders, zowel jegens ZWOF VI als jegens derden, worden 

zonder tussenkomst of medewerking van of ruggespraak met de Obligatiehouders uitgeoefend door 
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de Stichting Obligatiehouders, met uitzondering van die gevallen waarin de Obligatiehouders op 
basis van wet- en regelgeving of jurisprudentie moeten worden geraadpleegd. 

 
ARTIKEL 4 ZEKERHEDEN 
 
4.1 De Parallelle Vordering van de Stichting Obligatiehouders zal worden versterkt door eerste (1e) 

rechten van hypotheek op de Vastgoedobjecten die van tijd tot tijd door ZWOF VI (als 
hypotheekgever) ten behoeve van de Stichting Obligatiehouders (als hypotheeknemer) ten 
overstaan van een Nederlandse notaris zullen worden gevestigd (de “Hypotheekrechten”).  
 

4.2 De Stichting Obligatiehouders zal de Hypotheekrechten voor en ten behoeve van de 
Obligatiehouders houden, beheren en indien nodig uitwinnen, evenwel met inachtneming van het 
bepaalde in deze Trustakte. 

 
4.3 De Stichting Obligatiehouders is tegenover de Obligatiehouders, onverminderd het hierna in artikel 

4.4 en 4.5 bepaalde, niet gerechtigd tot het doen van afstand van enig haar toekomend 
zekerheidsrecht, dan na goedkeuring van de vergadering van Obligatiehouders door middel van een 
“Gekwalificeerd Besluit” (als gedefinieerd in artikel 13.8 van de Obligatievoorwaarden), met 
uitzondering in het geval dat ZWOF VI alles dat zij ter zake de Obligaties verschuldigd mocht zijn 
aan de Obligatiehouders (inclusief “Hoofdsom” en “Rente”, een en ander zoals gedefinieerd in de 
Obligatievoorwaarden), volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft voldaan. 

 
4.4 De Stichting Obligatiehouders is gerechtigd afstand te doen van enig haar toekomend 

zekerheidsrecht, zulks zonder dat goedkeuring van de vergadering van Obligatiehouders vereist is, 
indien ZWOF VI naar het uitsluitend oordeel van de Stichting Obligatiehouders voldoende 
vervangende zekerheid stelt, welke naar vorm en inhoud voor de Stichting Obligatiehouders 
aanvaardbaar is. 
 

4.5 Niettegenstaande het hiervoor in artikel 4.3 en 4.4 bepaalde, is de Stichting Obligatiehouders 
verplicht mee te werken - zulks zonder dat goedkeuring van de vergadering van Obligatiehouders 
vereist is -  aan het onherroepelijk en onvoorwaardelijk (van tijd tot tijd) vrijgeven van een 
Hypotheekrecht ingeval het Vastgoedobject waarop dit Hypotheekrecht rust door ZWOF VI aan een 
derde wordt verkocht en geleverd. De Stichting Obligatiehouders zal deze medewerking onthouden 
indien ZWOF VI op dat moment in gebreke dan wel in verzuim is ter zake een betalingsverplichting 
tegenover de Obligatiehouders onder de Obligatielening. 

 
4.6 ZWOF VI is gerechtigd om naast het Hypotheekrecht een tweede (2e) recht van hypotheek te (laten) 

vestigen op één of meer Vastgoedobjecten. Indien ZWOF VI hiertoe wenst over te gaan, is de 
Stichting Obligatiehouders verplicht hieraan haar medewerking te verlenen in haar hoedanigheid 
van houder van het eerste recht van hypotheek, met uitzondering in het geval dat ZWOF VI op dat 
moment in gebreke dan wel in verzuim is ter zake een betalingsverplichting tegenover de 
Obligatiehouders onder de Obligatielening. 

 
4.7 De Stichting Obligatiehouders zal de Hypotheekrechten onherroepelijk en onvoorwaardelijk 

vrijgeven nadat ZWOF VI de Obligatielening volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk heeft 
afgelost en de Obligatiehouders in dit verband niets meer hebben te vorderen van ZWOF VI. 

 
4.8 De Stichting Obligatiehouders zal de Obligatiehouders van tijd tot tijd informeren op het moment 

dat zij Hypotheekrechten vrijgeeft. Dit zal zij doen door middel van een bericht op de website 
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www.zilverwoneninvest.nl of per e-mail. Dit zal enkel het geval zijn als een situatie als bedoeld in 
artikel 4.3 van deze Trustakte zich voordoet. 

 
ARTIKEL 5 BETALINGEN EN ONTVANGSTEN; AANSPRAKELIJKHEID  
 
5.1 ZWOF VI zal zorgdragen voor rechtstreekse betalingen uit hoofde van de Obligaties (inclusief 

Hoofdsom en Rente) aan de Obligatiehouders onder de Obligatielening en wel door overmaking 
daarvan naar de door de Obligatiehouder opgegeven bankrekening in Nederland als vermeld in het 
Register.  

 
5.2 In geval van liquidatie van ZWOF VI, worden de slotuitkeringen op de Obligaties door ZWOF VI 

uitbetaald aan de Obligatiehouders. 
 
ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN ZWOF VI 
 
De verplichtingen van ZWOF VI uit hoofde van deze Trustakte en de Obligaties vormen rechtstreeks 
afdwingbare verplichtingen van ZWOF VI tegenover de Obligatiehouders. 
 
ARTIKEL 7 STICHTING OBLIGATIEHOUDERS 
 
7.1 De Stichting Obligatiehouders wordt bestuurd door een zodanig aantal bestuurders als wordt 

vastgesteld op de wijze als bepaald in de statuten van de Stichting Obligatiehouders. 
 
7.2 De beloning van de Stichting Obligatiehouders wordt bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en 

komt, met alle kosten die uit deze Trustakte alsmede de Obligatievoorwaarden voortvloeien, voor 
rekening van ZWOF VI. 

 
7.3 Met uitzondering van het uitbrengen van een stem in vergaderingen van Obligatiehouders, alsmede 

in eventuele andere gevallen die in deze Trustakte worden genoemd, of die gevallen waarin de 
Obligatiehouders op basis van wet- en regelgeving of jurisprudentie moeten worden geraadpleegd, 
worden de rechten en belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover ZWOF VI als tegenover 
derden (anders dan de Stichting Obligatiehouders) zonder tussenkomst of medewerking van of 
ruggespraak met de Obligatiehouders door de Stichting Obligatiehouders uitgeoefend en behartigd. 
Individuele Obligatiehouders kunnen in de situatie als bedoeld in dit artikel 7.3 niet rechtstreeks 
optreden. 

 
7.4 Voor het verrichten van handelingen anders dan bepaald in deze Trustakte behoeft de Stichting 

Obligatiehouders de machtiging van de vergadering van Obligatiehouders, voor welke machtiging 
een Gekwalificeerd Besluit is vereist. 

 
7.5 De Stichting Obligatiehouders oefent haar functie uit zonder tussenkomst of medewerking van of 

ruggespraak met de Obligatiehouders, treedt voor hen op in haar hoedanigheid van trustee met 
betrekking tot de Obligatielening en is verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op 
te komen zo dikwijls zij in die hoedanigheid wordt aangesproken. 

 
7.6 In geval van faillissement van ZWOF VI, zal de Stichting Obligatiehouders met uitsluiting van de 

Obligatiehouders bevoegd zijn tot het uitoefenen van alle aan de Obligatiehouders onder de 
Obligatielening toekomende rechten. 

 
7.7 De Stichting Obligatiehouders zal zich voor rekening van de Obligatiehouders, maar niet eerder dan 

daartoe een rechtsgeldig besluit van de vergadering van Obligatiehouders is genomen, kunnen 
voorzien van de bijstand van één of meer (juridische) deskundigen/adviseurs. Indien met deze 
bijstand een bedrag gemoeid is van minder dan EUR 7.500,-, is hiervoor geen rechtsgeldig besluit 
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van de vergadering van Obligatiehouders vereist. Ingeval de Stichting Obligatiehouders meer 
opdrachten aan deskundigen/adviseurs verstrekt, worden alle deskundige-/advieskosten bij elkaar 
opgeteld bij het berekenen van de totale som ervan.  

 
7.8 De Stichting Obligatiehouders zal echter niet verplicht zijn enige maatregel te nemen of stappen te 

doen, die kosten veroorzaken, dan wanneer tegenover haar zekerheid is verschaft of te hare name 
een bedrag is gedeponeerd naar haar oordeel voldoende om daaruit de te maken kosten te voldoen, 
een en ander hetzij door ZWOF VI, hetzij door Obligatiehouders of door anderen.  

 
7.9 De Stichting Obligatiehouders is ter zake van de taak, door haar bij deze Trustakte op zich genomen, 

niet verder aansprakelijk jegens de Obligatiehouders en ZWOF VI dan voor grove schuld of opzet in 
de uitvoering van haar taken. Evenmin zal zij verantwoordelijk zijn voor enige daad of nalatigheid 
van personen of instellingen, te goeder trouw ingeschakeld in de uitvoering van haar 
werkzaamheden. De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehouders is nooit groter dan het 
totaalbedrag aan ontvangen vergoedingen voor haar werkzaamheden in verband met de 
Obligatielening. 

 
7.10 De Stichting Obligatiehouders handelt uitsluitend in het belang van de Obligatiehouders gezamenlijk. 
 
7.11 ZWOF VI is verplicht om binnen vijftien (15) dagen na publicatie aan de Stichting Obligatiehouders 

een kopie te sturen van alle rapportages en jaarverslagen die zij gehouden is bij of krachtens wet 
openbaar te maken. 

 
7.12 ZWOF VI zal voorts de Stichting Obligatiehouders tijdig en volledig op de hoogte stellen van alle 

informatie en/of documentatie welke aan de Obligatiehouders dient te worden verstrekt, in het 
bijzonder alle informatie en/of documentatie betreffende (i) de ontwikkelingen ten aanzien van het 
vermogen van ZWOF VI en (ii) de ontwikkelingen ten aanzien van de Vorderingen, althans voor 
zover deze ontwikkelingen directe gevolgen hebben of zouden kunnen hebben voor 
Obligatiehouders. 

 
7.13 De Obligatiehouders en de Stichting Obligatiehouders worden minimaal één keer per jaar door het 

bestuur van ZWOF VI geïnformeerd door middel van een jaarverslag (balans, winst- en 
verliesrekening met beperkte toelichting). 

 
ARTIKEL 8 AFTREDEN BESTUUR STICHTING OBLIGATIEHOUDERS 
 
8.1  Een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders, is bevoegd zijn functie op te zeggen door 

kennisgeving aan de Stichting Obligatiehouders, ZWOF VI en aan de Obligatiehouders met 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste negentig (90) dagen.  

 
8.2 Een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders kan door het bestuur van de Stichting 

Obligatiehouders worden ontslagen.  
 
8.3 Benoeming van (nieuwe) bestuurders van de Stichting Obligatiehouders geschiedt op de wijze als 

bepaald in de statuten van de Stichting.  
 
ARTIKEL 9 VERVROEGDE OPEISBAARHEID; WIJZIGING RECHTEN  
 
9.1 Indien ter zake van de Obligaties sprake is van verzuim, als bedoeld in artikel 12 van de 

Obligatievoorwaarden, zal de Stichting Obligatiehouders naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk 
verzoek van houders van ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag 
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aan uitstaande Obligaties, de Obligatielening (inclusief Hoofdsom en Rente) per direct mogen 
opeisen, met inachtneming evenwel van het bepaalde in artikel 9.2 hierna. 

 
9.2 Indien ZWOF VI, na opeising als bedoeld in artikel 9.1, in gebreke blijft met betaling van de 

Hoofdsom en/of Rente, zal de Stichting Obligatiehouders naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk 
verzoek van houders van ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag 
aan uitstaande Obligaties, gerechtigd zijn om betaling af te dwingen middels alle middelen die de 
Nederlandse wet hiervoor biedt, evenwel met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 hierna. 

 
9.3  Indien ter zake de Obligaties sprake is van een situatie van verzuim, zoals bedoeld in artikel 12 van 

de Obligatievoorwaarden, kan de Stichting Obligatiehouders een regeling treffen met betrekking tot 
de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van ZWOF VI uit hoofde van die Obligaties. Indien 
een zodanige regeling inhoudt het prijsgeven, verminderen of veranderen van rechten van 
Obligatiehouders, kan zodanig prijsgeven, verminderen of veranderen niet plaats vinden dan na 
machtiging daartoe van de vergadering van Obligatiehouders, genomen met een Gekwalificeerd 
Besluit, met uitzondering van de spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 9.4 hierna. 

 
9.4  In spoedeisende gevallen, zoals reorganisatie, dreigend faillissement of dreigende surséance van 

betaling van ZWOF VI, zulks ter beoordeling van de Stichting Obligatiehouders, zal de Stichting 
Obligatiehouders gerechtigd zijn de rechten van Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te 
geven, te verminderen of te veranderen zonder machtiging daartoe van de vergadering van 
Obligatiehouders, indien de Stichting Obligatiehouders van oordeel is dat deze handelingen of 
verrichtingen niet kunnen worden uitgesteld. Voor het al dan niet gebruik maken door de Stichting 
Obligatiehouders van de in dit artikel 9.4 verleende bevoegdheid, dan wel de wijze van gebruik 
maken daarvan, alsmede de gevolgen daarvan, is de Stichting Obligatiehouders nimmer 
aansprakelijk, behalve in geval van grove schuld of opzet van de Stichting Obligatiehouders. 

 
9.5  Wanneer de Stichting Obligatiehouders overeenkomstig dit artikel 9 de Hoofdsom van de Obligaties 

of het nog resterende gedeelte daarvan, vermeerderd met Rente alsmede kosten, opvordert, zal zij 
bevoegd zijn de rekening op te maken van alle volgens haar administratie uitstaande Obligaties, 
met de lopende Rente en van al hetgeen verder door ZWOF VI ter zake van de Obligatielening 
verschuldigd mocht zijn met de kosten – waaronder ook is begrepen het salaris van de Stichting 
Obligatiehouders. ZWOF VI zal zich gedragen naar de rekening zoals die door de Stichting 
Obligatiehouders zal zijn opgemaakt en zal erin toestemmen, dat de eventueel gerechtelijke verkoop 
van en/of het beslag op goederen zal geschieden voor het eindbedrag van die rekening, behoudens 
het recht van ZWOF VI op zodanig gedeelte van de opbrengst van het verkochte als na volledige 
betaling van het hierboven bedoelde eindbedrag door hem mocht kunnen worden bewezen minder 
verschuldigd te zijn dan waarvoor zijn rekening werd belast. 

 
ARTIKEL 10 VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS 
 
De vergadering van Obligatiehouders wordt bijeengeroepen en gehouden met inachtneming van het 
bepaalde daaromtrent in artikel 13 van de Obligatievoorwaarden. 
 
ARTIKEL 11 TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING TRUSTAKTE 
 
11.1 De Obligatiehouders worden door inschrijving op de Obligaties geacht kennis te hebben genomen 

van deze Trustakte en zijn daaraan gebonden. 
 
11.2 De Stichting Obligatiehouders en ZWOF VI kunnen gezamenlijk, zonder toestemming van de 

Obligatiehouders, besluiten deze Trustakte aan te passen indien het veranderingen betreffen van 
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niet-materiële aard en veranderingen van formele, ondergeschikte en technische aard die de 
belangen van de Obligatiehouders niet schaden. 

 
11.3 Wijziging van deze Trustakte anders dan bedoeld in artikel 11.2 kan slechts met machtiging daartoe 

van de vergadering van Obligatiehouders geschieden door de Stichting Obligatiehouders 
gezamenlijk met ZWOF VI. Voor een machtiging van de vergadering van Obligatiehouders als in dit 
artikel 11.3 bedoeld is een Gekwalificeerd Besluit vereist. 

 
11.4 De Obligatiehouders worden schriftelijk (per e-mail) geïnformeerd over eventuele wijzigingen van 

de Trustakte. 
 
ARTIKEL 12 GELIJKE BEHARTIGING BELANGEN DIVERSE GROEPEN OBLIGATIEHOUDERS 
 
De Stichting Obligatiehouders is gehouden de belangen van de Obligatiehouders, de belangen van de 
bestaande groepen houders van obligaties die zij eveneens vertegenwoordigt, respectievelijk de belangen 
van eventuele toekomstige groepen obligatiehouders onder de eventueel in de toekomst nieuw uit te geven 
obligatielening(en) door een ‘Zilver Wonen’-entiteit steeds op basis van gelijkheid en zonder 
vooringenomenheid te behartigen. 

 
ARTIKEL 13 KENNISGEVINGEN 
 
13.1 Alle kennisgevingen door ZWOF VI en/of de Stichting Obligatiehouders aan de Obligatiehouders 

dienen schriftelijk te geschieden en zijn geldig indien deze per e-mail zijn verzonden naar de 
individuele Obligatiehouders, zoals vermeld in het Register. Iedere kennisgeving wordt geacht te 
zijn gedaan op de zevende (7e) dag na aldus te zijn verzonden.  

 
13.2 Kennisgevingen door de Obligatiehouders aan ZWOF VI dienen schriftelijk te worden gedaan door 

verzending daarvan aan het e-mailadres van ZWOF VI. 
 

13.3 Kennisgevingen door de Obligatiehouders aan Stichting Obligatiehouders dienen schriftelijk te 
worden gedaan door verzending daarvan aan het e-mailadres van de Stichting Obligatiehouders. 

 
ARTIKEL 14 BEËINDIGING TRUSTAKTE 
 
Deze Trustakte eindigt op het moment dat: 
 
(i) ZWOF VI al haar verplichtingen onder de Obligatielening tegenover de Obligatiehouders volledig is 

nagekomen en de Obligatiehouders in dit verband niks meer te vorderen hebben van ZWOF VI; of 
 

(ii) ZWOF VI in verzuim is tegenover de Obligatiehouders onder de Obligatielening, de Stichting 
Obligatiehouders alle noodzakelijke (rechts-)maatregelen heeft genomen – waaronder begrepen de 
uitwinning van de Hypotheekrechten – teneinde alsnog volledige nakoming door ZWOF VI van haar 
verplichtingen onder de Obligatielening af te dwingen en de Stichting Obligatiehouders naar haar 
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eigen oordeel geen mogelijkheden meer heeft ZWOF VI te bewegen deze verplichtingen alsnog na 
te komen. 
 

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
 
15.1 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Trustakte. 
 
15.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Trustakte zullen door de bevoegde 

Nederlandse rechter worden beslist ter zake waarvan ZWOF VI onvoorwaardelijk en onherroepelijk 
domicilie kiest ten kantore van de Stichting Obligatiehouders. 

   
 
ALDUS overeengekomen en ondertekend te __________________ op ________________ 2017. 
 
 

*** handtekeningen op de volgende pagina *** 
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HANDTEKENINGENPAGINA TRUSTAKTE 
 
 
ZWOF VI B.V. 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Getekend door: 
Functie: 
Datum: 
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_________________________________ 
Getekend door: 
Functie: 
Datum: 
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