Ter info: Deze PDF is een voorbeeld, u hoeft deze niet te printen en niet in te vullen.
Coöperatie FromFarmers stuurt een overeenkomst naar u op na ontvangst en beoordeling van het
aanvraagformulier.

Financieringsregeling /
overeenkomst geldlening
en zekerheden
per 1 januari 2020

INHOUD
Korte toelichting op de
Financieringsregeling / overeenkomst geldlening en zekerheden
Bijlage 1 – Algemene bepalingen
Bijlage 2 – Voorbeeld nadere pandakte (met volmacht)
Bijlage A – Aanvraagformulier Financieringsregeling
Het aanvraagformulier staat ook separaat op de website.
Coöperatie FromFarmers zal de aanvraag beoordelen en hierover binnen dertig (30) dagen besluiten
na de datum van ontvangst van het aanvraagformulier.
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KORTE TOELICHTING FINANCIERINGSREGELING /
OVEREENKOMST GELDLENING EN ZEKERHEDEN



De Financieringsregeling stelt bedrijven die lid zijn van de Coöperatie en die in de vijf jaren
voorafgaand aan de aanvraag niet langer dan één jaar aaneengesloten voerequivalenten op
naam hebben gehad, in de gelegenheid om een geldlening aan te vragen voor de aankoop
van minimaal honderd (100) en maximaal zesduizend (6.000) voerequivalenten. Van de hiervoor genoemde voorwaarde om vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag niet langer dan één
jaar achtereenvolgens voerequivalenten op naam hebben gehad, kan worden afgeweken als
de aanvrager kan aantonen dat het gaat om een uitbreiding van het totaal aantal van de door
zijn bedrijf te benutten voerequivalenten. Coöperatie FromFarmers zal de aanvragen beoordelen en hierover besluiten binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van het aanvraagformulier. Het bedrag dat eventueel wordt gefinancierd per aan te kopen voerequivalent
wordt vastgesteld op de gemiddelde prijs van een voerequivalent in de dertig (30) dagen
voorafgaand aan het moment van ondertekening van de Overeenkomst door Coöperatie
FromFarmers.



Als uw aanvraag wordt gehonoreerd dan biedt Coöperatie FromFarmers uw bedrijf, als lid van
de Coöperatie, met deze overeenkomst een financiering aan voor de aankoop van voerequivalenten uitsluitend via het handelsplatform dat wordt geëxploiteerd door Captin B.V. (“Captin”).
Deze financiering bestaat uit een geldlening voor de duur van een vaste periode. Deze geldlening moet u binnen deze periode volledig aflossen. Naast deze periodieke aflossing, bent u
over de geldlening rente verschuldigd.



In het kader van deze financiering, spreekt u tevens met de Coöperatie af dat u ten minste
voor de duur van deze overeenkomst een deel van de voor uw bedrijf benodigde diervoeders
en bijproducten van ForFarmers en/of haar dochterondernemingen in Nederland zal afnemen
voor de benutting van uw voerequivalenten. In het kader van deze regeling kan het bestuur
van Coöperatie FromFarmers in specifieke gevallen beslissen dat genoemde producten van
ForFarmers en/of haar dochternemingen in andere landen dan Nederland kunnen worden afgenomen. Benutting van voerequivalenten kan uitsluitend plaatsvinden door middel van de
aankoop van producten door - en ten behoeve van uw eigen bedrijf.



Coöperatie FromFarmers wenst zekerheid dat de financiering wordt terugbetaald. Daartoe
vestigt u ten behoeve van Coöperatie FromFarmers zekerheid in de vorm van een eerste
pandrecht op uw voerequivalenten.



U bent verplicht de Coöperatie te informeren indien en zodra u verwacht dat de geldlening
mogelijk niet (geheel) kan worden terugbetaald.
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Indien u uw (betalings)verplichtingen niet nakomt, of indien Coöperatie FromFarmers reden
heeft om te vrezen dat u uw (betalings)verplichtingen in de toekomst niet zult nakomen, kan
de Coöperatie de financieringsafspraken beëindigen en de openstaande schulden opeisen. In
dat geval is de Coöperatie op basis van het pandrecht bevoegd de verpande goederen te verkopen en de opbrengst hiervan te gebruiken tot voldoening van openstaande schulden.



U verklaart in het kader van deze regeling te handelen in de uitoefening van uw
bedrijf. Coöperatie FromFarmers geeft geen advies over (aankoop van) voerequivalenten en
treedt niet op als tussenpersoon tussen u en Captin. Coöperatie FromFarmers verleent geen
assistentie bij het aankopen van voerequivalenten of het inleggen van orders. Gezien het
voorgaande zijn er in het kader van deze regeling geen vergunningsverplichtingen van toepassing op Coöperatie FromFarmers.



In verband met de voerequivalenten die zijn uitgegeven heeft de Coöperatie een prospectus
opgesteld. De prospectus is verkrijgbaar via de website www.fromfarmers.eu.
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FINANCIERINGSREGELING / OVEREENKOMST GELDLENING EN ZEKERHEDEN
DE ONDERGETEKENDEN:
1.

Naam:
wonende te

(postcode en woonplaats)

aan het adres

(straatnaam)

handelsregisternummer:
telefoonnummer:
faxnummer (indien van toepassing):
e-mail:
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(volledige naam), verder te noemen: de "Debiteur",
en
2.

De coöperatie COÖPERATIE FROMFARMERS U.A., gevestigd te (7241 CW) Lochem aan
het adres Kwinkweerd 12, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(naam vertegenwoordigers),
genoemde coöperatie verder te noemen: "FromFarmers",
Debiteur en FromFarmers afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen".

OVERWEGENDE DAT:
A.

de Debiteur het Aanvraagformulier Financieringsregeling (Bijlage A) heeft ingediend bij
FromFarmers en in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag niet langer dan één jaar aaneengesloten voerequivalenten op naam heeft gehad en/of kan aantonen dat er sprake is van
een uitbreiding van het totaal aantal van de door zijn bedrijf te benutten voerequivalenten.

B.

de Debiteur lid is van FromFarmers en een deel van de voor zijn bedrijf benodigde diervoeders en bijproducten van ForFarmers en/of haar dochterondernemingen in Nederland afneemt
of gaat afnemen voor de benutting van de voerequivalenten;

C.

FromFarmers bereid is aan de Debiteur, handelend in de uitoefening van zijn bedrijf, een financiering (hierna: "Financiering") te verstrekken in de vorm van een geldlening (hierna:
"Geldlening") die uitsluitend bestemd is voor de aankoop door de Debiteur van voerequivalenten via het handelsplatform dat geëxploiteerd wordt door Captin (en derhalve niet via een
onderhandse transactie);

D.

de Debiteur instemt met de Financiering en deze zal aanwenden als hiervoor onder C
genoemd;

E.

de Debiteur bereid is voor de nakoming van hetgeen hij uit hoofde van de Geldlening aan
FromFarmers verschuldigd is aan FromFarmers zekerheid te verstrekken door middel van het
vestigen van een pandrecht op de voerequivalenten die met de Geldlening worden aangekocht; en
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F.

de Debiteur en FromFarmers hun afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in de onderhavige overeenkomst (hierna de "Overeenkomst");

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1.

GELDLENING

1.1

Hoofdsom
FromFarmers verbindt zich hierbij aan de Debiteur, handelend in de uitoefening van zijn bedrijf, te verstrekken de Geldlening van EUR
(zegge:

euro) (de "Hoofdsom"),

die uitsluitend is bestemd voor de aankoop door de Debiteur van maximaal zesduizend
(6.000) voerequivalenten.
1.2

Ingangsdatum
De Geldlening wordt verstrekt met ingang van

(datum) of zoveel later als

FromFarmers met de Debiteur overeenkomt (de "Ingangsdatum") door overmaking op de
daarvoor bestemde omnibusrekening die wordt aangehouden bij Captin.
1.3

Doel
De Debiteur verklaart dat het Aanvraagformulier Financieringsregeling (Bijlage A) naar waarheid is ingevuld. Partijen komen overeen dat Bijlage A onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. De Geldlening mag door de Debiteur uitsluitend worden aangewend ten behoeve van
de aankoop van voerequivalenten zoals die worden verhandeld op het handelsplatform dat
wordt geëxploiteerd door Captin.
Aankoop van voerequivalenten dient te gebeuren op genoemd handelsplatform (en derhalve
niet via een onderhandse transactie) uiterlijk op 30 november van het jaar waarin de lening is
verstrekt. Indien de aankoop van voerequivalenten niet uiterlijk op de in de vorige zin bedoelde datum heeft plaatsgevonden, is FromFarmers gerechtigd om het bedrag van de lening
onverwijld terug te (laten) boeken op haar eigen rekening. In verband met het hiervoor bepaalde, verleent de Debiteur hierbij – indien en voorzover nodig – aan FromFarmers een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om namens de Debiteur het bedrag van
de lening terug te (laten) boeken op de rekening van FromFarmers.

1.4

Looptijd
De Geldlening wordt verstrekt voor de duur van tien (10) jaar vanaf de Ingangsdatum.

1.5

Rente
Vanaf de Ingangsdatum tot en met de dag van volledige aflossing van de Hoofdsom is de Debiteur rente verschuldigd die gelijk is aan de gemiddelde rente die FromFarmers betaalt voor
haar financieringen van vreemd vermogen met een opslag voor risico en/of administratiekosten. Indien FromFarmers op enig moment geen gebruik maakt van financiering via vreemd
vermogen, zal de rente worden vastgesteld op het niveau van de rente die bij FromFarmers in
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rekening zou worden gebracht als ze gebruik zou maken van financiering met vreemd vermogen, eveneens met de hiervoor bedoelde opslag.
Op basis van het voorgaande zal FromFarmers de (jaarlijkse) rente op de Ingangsdatum vaststellen en vervolgens steeds jaarlijks per 1 januari. FromFarmers zal de rente ieder jaar publiceren op haar website (de "Rente").
De Partijen zijn het volgende overeengekomen*: voor het eerste jaar een vaste rente van
% per jaar / voor de eerste 5 jaar een vaste rente van
% per jaar (*Doorhalen wat
niet van toepassing is).
1.6

Aflossing
De Debiteur is verplicht voor één van beide keuzes*:

Keuze 1: de resultaatuitkeringen op voerequivalenten aan te wenden voor terugbetaling van
de Hoofdsom en een eventueel resterend saldo uiterlijk voor het einde van de looptijd terug
te betalen. /
Keuze 2: de resultaatuitkeringen op voerequivalenten steeds aan te wenden voor terugbetaling van een bedrag ter grootte van 12,5% van de (oorspronkelijke) Hoofdsom en een eventueel resterend saldo uiterlijk voor het einde van de looptijd terug te betalen (de "Aflossing").
(*Doorhalen wat niet van toepassing is)
1.7

Betaling Rente en Aflossing
Betaling van Rente en Aflossing geschiedt jaarlijks door verrekening met resultaatuitkeringen
op de met de Geldlening gekochte voerequivalenten en voorts op de wijze als bedoeld in Artikel 2.2 (Wijze van voldoening betalingsverplichtingen) van deze Overeenkomst. De Debiteur
verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan FromFarmers om deze resultaatuitkeringen
jaarlijkse te verrekenen met de hiervoor bedoelde betalingsverplichtingen van Rente en Aflossing. Indien de Debiteur ook voerequivalenten bezit die niet met de Geldlening zijn gekocht en
hij/zij op enig moment zijn voerequivalenten niet volledig heeft benut dan wordt de resultaatuitkering geacht plaats te vinden op de met de Geldlening gekochte voerequivalenten en komt
deze voor verrekening in aanmerking als bedoeld in dit artikel.

1.8

Vervroegde aflossing
Vervroegde aflossing (geheel of gedeeltelijk) is te allen tijde toegestaan.

2.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

2.1

Afname producten
De Debiteur is verplicht gedurende de looptijd van de Geldlening tot koop en afname van
ForFarmers (of haar rechtsopvolgers) en ieder van haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a BW, van een deel van de voor de bedrijven van de Debiteur benodigde diervoeders en bijproducten (de "Producten") voor de benutting van de
voerequivalenten, tegen de standaard leveringsvoorwaarden, zoals die aan de Debiteur op
voorhand ter hand zijn gesteld en waarmee de Debiteur akkoord is gegaan. Van voorgaande
koop - en afnameverplichting kan de Debiteur eenmalig afwijken voor een aaneengesloten periode van maximaal zes (6) maanden.
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2.2

Wijze van voldoening betalingsverplichtingen
De Debiteur is verplicht voor het einde van de looptijd van deze Overeenkomst aan FromFarmers te voldoen via hetzij automatisch incasso, hetzij een girale overschrijving op bankrekeningnummer NL11 RABO 0129259438 ten name van Coöperatie FromFarmers U.A. al hetgeen
hij dan nog verschuldigd is ter zake van (i) Rente en Aflossing en (ii) deze Overeenkomst.

2.3

Financiële positie Debiteur
De Debiteur verklaart dat zijn financiële positie zodanig is dat aan de verplichtingen als
bedoeld in artikel 2.2. van deze Overeenkomst voldaan kan worden.

3.

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ZEKERHEIDSRECHTEN

3.1

Zekerheidsrechten
De Debiteur komt hierbij met FromFarmers overeen dat hij ten gunste van FromFarmers een
zekerheidsrecht, eerste in rang, zal vestigen op aan hem/haar toebehorende en/of, bij voorbaat, op nog door hem/haar te verwerven goederen (het "Zekerheidsrecht"). Indien de
waarde van de goederen waarop het Zekerheidsrecht rust op enig moment lager is dan het
bedrag van de lening dan verplicht de Debiteur zich om aanvullende zekerheid te stellen.

3.2

Gezekerde Som
Het Zekerheidsrecht strekt ertoe om, op de daaraan onderworpen goederen, het Verschuldigde (zoals gedefinieerd in Artikel 1 (Vervroegde opeisbaarheid) van Bijlage 1 (Algemene Be-

palingen) bij deze Overeenkomst) (de "Gezekerde Som") bij voorrang te verhalen.
3.3

Verpanding Zekerheidsobjecten
Tot zekerheid voor de nakoming van de Gezekerde Som verpandt de Debiteur, voor zover van
toepassing bij voorbaat, hierbij ten gunste van FromFarmers, die hierbij in pand aanneemt, de
volgende voor verpanding vatbare goederen (de "Zekerheidsobjecten"):
(A) Voerequivalenten
alle thans en in de toekomst ten name van de Debiteur geadministreerde voerequivalenten als bedoeld in artikel 26 van de statuten van Coöperatie FromFarmers U.A. (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08048747), alsmede alle voor verpanding vatbare rechten die de houder van de voerequivalenten op grond van de wet en/of
statuten jegens FromFarmers heeft, en die niet reeds van rechtswege onder het pandrecht op de voerequivalenten vallen;
(B) Stille verpanding vorderingen
(i)

alle vorderingen van FromFarmers op de Debiteur tot voldoening van een geldsom
of anderszins (inclusief vorderingen met betrekking tot (terug)betaling van de
hoofdsom, betaling van rente en andere bedragen en het saldo van de rekening
waarop de hoofdsom ter beschikking is/wordt gesteld), en
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(ii) alle overige rechten op naam uit hoofde van of in verband met enige rechtsverhouding (contractueel of anderszins) van de Debiteur met betrekking tot de onder (i)
bedoelde vorderingen (gezamenlijk de "vorderingen"),
die bestaan op de datum van registratie van deze Overeenkomst op de voet van Artikel
2 (Registratie akte verpanding) van Bijlage 1 (Algemene Bepalingen) bij deze Overeenkomst of die na die datum rechtstreeks zullen worden verkregen uit een ten tijde van
de registratie van deze Overeenkomst bestaande rechtsverhouding.

4.

REGISTRATIE / VOLMACHT TOT VERPANDING / GEDEELTELIJKE VRIJGAVE
VERPANDING
De Debiteur verplicht zich om ervoor zorg te dragen dat (i) voormelde verpanding van voerequivalenten wordt geregistreerd in de administratie van Captin en (ii) een bewijs van registratie van de verpanding aan FromFarmers wordt verstrekt. In verband met het voorgaande
verzoekt de Debiteur aan FromFarmers om namens hem (i) voormelde verpanding aan Captin
door te geven en (ii) een bewijs van registratie bij Captin op te vragen. Voormelde verplichtingen van de Debiteur laten onverlet de wettelijke bevoegdheid van FromFarmers om de registratie van de verpanding zelf te bewerkstelligen.
Indien en voor zover nodig, verleent de Debiteur hierbij aan FromFarmers een onherroepelijke
volmacht, met het recht van substitutie, om namens de Debiteur ten gunste van FromFarmers
de Zekerheidsobjecten te verpanden door middel van het opstellen van een nadere pandakte
als in de vorm van Bijlage 2 (Nadere Pandakte (met volmacht)) bij deze Overeenkomst, deze
pandakte namens de Debiteur te ondertekenen en de pandakte te registreren op de wijze als
bepaald in Artikel 2 (Registratie akte verpanding) van Bijlage 1 (Algemene Bepalingen) bij
deze Overeenkomst.
De Debiteur bevestigt dat hij er uitdrukkelijk mee instemt dat voormelde verpanding van voerequivalenten (en daarmee verbonden rechten zoals hiervoor bedoeld) ziet op alle voerequivalenten die hij nu reeds heeft of in de toekomst (door middel van de Geldlening of anderszins)
zal verkrijgen. Voor (gehele of gedeeltelijke) vrijgave van de verpanding (bijvoorbeeld in verband met voorgenomen verkoop) is medewerking van FromFarmers nodig. FromFarmers mag
aan deze medewerking voorwaarden verbinden, waaronder de voorwaarde van gehele of gedeeltelijk aflossing van de Geldlening.

5.

GEHELE OVEREENKOMST
Deze Overeenkomst, inclusief alle bijlagen, omvat de gehele overeenkomst tussen de Partijen
met betrekking tot hetgeen in deze Overeenkomst is geregeld en heeft eerst bindende kracht
nadat zij door ieder van de Partijen is ondertekend. De Debiteur verklaart hierbij dat hij kennis
heeft genomen van de in Bijlage 1 (Algemene Bepalingen) bij deze Overeenkomst opgenomen
bepalingen en dat hij hiermee akkoord is gegaan.
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6.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
(a)

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

(b)

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst
dan wel nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden in eerste aanleg exclusief beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

(c)

Navolgende bijlagen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst. De Debiteur verklaart deze bijlagen te hebben ontvangen, voor zover nodig te ondertekenen en met de
inhoud hiervan akkoord te zijn gegaan.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en getekend,
Handtekening DEBITEUR

______________

______________

Door:

Door:

Titel:

Titel:

Datum:

Datum:

Handtekening FROMFARMERS

______________
Door:
Titel:
Datum:
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BIJLAGE 1
ALGEMENE BEPALINGEN
DEEL I - ALGEMENE BEPALINGEN FINANCIERING
1.

VERVROEGDE OPEISBAARHEID

1.1

Onmiddellijke opeisbaarheid
Zodra zich een van gronden voor opeising als bedoeld in Artikel 1.2 (Opeisingsgronden) van
deze Bijlage bij de Overeenkomst voordoet, is FromFarmers bevoegd door middel van een
kennisgeving aan de Debiteur het verschuldigde uit hoofde van de Financiering en al hetgeen
de Debiteur overigens uit hoofde van deze Overeenkomst aan FromFarmers is verschuldigd
(het "Verschuldigde") op te eisen, als gevolg waarvan het Verschuldigde onmiddellijk, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, door de Debiteur moet worden voldaan.

1.2

Opeisingsgronden
Ieder van de hiernavolgende gebeurtenissen of omstandigheden is een grond voor opeising
van het Verschuldigde (de "Opeisingsgrond"):
(A)

Niet-betaling
De Debiteur betaalt een door haar uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet op de voorgeschreven datum en wijze, tenzij de niet-betaling het gevolg is
van een technisch of administratief probleem en alsnog plaatsvindt binnen vijf (5) werkdagen nadat betaling had dienen plaats te vinden.

(B)

Tekortkoming in de nakoming van overige verplichtingen
(a) De Debiteur schiet tekort in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze
Overeenkomst (anders dan een verplichting bedoeld onder Artikel 1.2 onder (A)
(Niet-betaling) van deze Bijlage bij de Overeenkomst), waaronder begrepen de omstandigheid dat Debiteur, naar het oordeel van het bestuur van FromFarmers, niet
(meer) voldoet aan het doel en/of de strekking van deze Financieringsregeling.
(b) De Opeisingsgrond onder (a) doet zich niet voor indien dat tekortschieten kan worden hersteld en is hersteld binnen tien (10) werkdagen nadat de Debiteur door
FromFarmers op de hoogte is gebracht.

(C)

Einde lidmaatschap van FromFarmers
Het lidmaatschap van de Debiteur van FromFarmers is geëindigd.

(D)

Opeisingsgronden ter zake van andere financiële schulden
(a) Een rentedragende schuld van de Debiteur wordt niet voldaan op de dag waarop
die opeisbaar wordt, of binnen een daartoe gestelde termijn tot herstel.
(b) Een rentedragende schuld van de Debiteur wordt vervroegd opeisbaar of kan door
de betreffende schuldeiser vervroegd worden opgeëist, of een verplichting tot het
verstrekken van een rentedragende schuld aan de Debiteur vervalt of wordt opgezegd, als gevolg van het zich voordoen van een opeisingsgrond (ongeacht hoe deze
wordt genoemd in de betreffende overeenkomst).
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(E)

Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst tot levering Producten
(a) De Debiteur schiet tekort in de nakoming van een verplichting uit hoofde van een
overeenkomst ter zake van de levering van Producten door ForFarmers (of haar
rechtsopvolgers) en/of ieder van haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a BW aan de Debiteur.
(b) De Opeisingsgrond onder (a) doet zich niet voor indien dat tekortschieten kan worden hersteld en is hersteld binnen tien (10) werkdagen nadat de Debiteur door
ForFarmers/FromFarmers op de hoogte is gebracht.

(F)

Insolventie, ontbinding en beslag
(a) De Debiteur:
(i)

verzoekt haar faillietverklaring, vraagt surseance van betaling aan of verzoekt toepassing van de schuldsaneringsregeling;

(ii)

wordt in staat van faillissement verklaard, wordt surseance van betaling verleend of de schuldsaneringsregeling wordt toegepast;

(iii)

geeft aan in een toestand te verkeren dat zij niet in staat is haar schulden te
betalen op het moment dat die opeisbaar zijn of worden;

(iv)

schort geheel of gedeeltelijk haar betalingsverplichtingen op (of geeft aan
dat voornemens te zijn);

(v)

begint onderhandelingen met één of meer van haar schuldeisers over herstructurering van haar schuld(en);

(vi)

biedt aan haar schuldeisers een akkoord aan;

(vii)

wordt ontbonden in een situatie waarin haar bezittingen onvoldoende zijn
om aan haar verplichtingen te voldoen; of

(viii) besluit (of een orgaan van de Debiteur besluit of stemt in met een besluit)
tot één van de hiervoor in dit Artikel 1.2 onder (F) (Insolventie, ontbinding

en beslag) van deze Bijlage bij de Overeenkomst genoemde handelingen.
(b) Op goederen van de Debiteur wordt:
(ix)

executoriaal beslag gelegd; of

(x)

conservatoir beslag gelegd dat niet is opgeheven binnen 30 dagen na de
datum van beslaglegging.

(G)

Wijzigingen management en/of organisatiestructuur Debiteur
Er doet zich een wijziging voor in het management en/of de organisatiestructuur van de
Debiteur welke naar het oordeel van FromFarmers ongewenst is.

(H)

Procedures
Een civiele of administratieve procedure of arbitrage is of wordt aangespannen of dreigt
te worden aangespannen tegen een Debiteur waarvan een nadelige uitkomst voor de
betreffende Debiteur een nadelige invloed van materiële betekenis of redelijkerwijs te
verwachten nadelige invloed van materiele betekenis heeft of kan hebben op: (a) de
financiële toestand, onderneming, goederen of vooruitzichten van de Debiteur;
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(b) het vermogen van de Debiteur om haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na te komen; of (c) de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Overeenkomst of
een recht van FromFarmers op grond daarvan.
(I)

Gebeurtenis met materieel nadelig effect
Een gebeurtenis (waaronder uitdrukkelijk begrepen negatieve publiciteit omtrent de Debiteur en verandering van wet- of regelgeving) of een reeks van gebeurtenissen, die
een nadelige invloed van materiële betekenis heeft of redelijkerwijs te verwachten kan
hebben op:
(a) de financiële toestand, onderneming, goederen of vooruitzichten van de Debiteur;
(b) het vermogen van de Debiteur om haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na te komen; of
(c) de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Overeenkomst of een recht van
FromFarmers op grond daarvan;
("Gebeurtenis met Materieel Nadelig Effect").

DEEL II - ALGEMENE BEPALINGEN ZEKERHEDEN
2.

REGISTRATIE AKTE VERPANDING
Onmiddellijk na ondertekening van deze Overeenkomst zal FromFarmers deze Overeenkomst
registreren bij het kantoor van de Belastingdienst in Rotterdam (Team Registraties, Postbus
50961, 3007 BC Rotterdam).

3.

INFORMATIE ZEKERHEIDSOBJECTEN

3.1

Informatieverstrekking Debiteur
Op eerste verzoek van FromFarmers verstrekt de Debiteur een lijst van de Zekerheidsobjecten
waarop een pandrecht ten gunste van FromFarmers is gevestigd.

3.2

Inspectie door FromFarmers
De Debiteur verleent onherroepelijke medewerking aan inventarisatie van de
Zekerheidsobjecten door een medewerker van FromFarmers en/of een door FromFarmers
daartoe aangewezen vertegenwoordiger.

4.

VERKLARINGEN EN GARANTIES

4.1

Verklaringen en Garanties
Debiteur verklaart en garandeert jegens FromFarmers als volgt:
(a)

hij is rechthebbende van de Zekerheidsobjecten voor zover door hem verkregen voorafgaand aan het moment van deze verklaring en is volledig beschikkingsbevoegd ten aanzien van de Zekerheidsobjecten;
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(b)

de Zekerheidsobjecten zijn niet bezwaard met enig beperkt recht of belast met enig ander recht, last of verplichting en er is geen aanbod gedaan of overeenkomst gesloten
om, al dan niet bij voorbaat, de Zekerheidsobjecten te vervreemden of te bezwaren met
enig beperkt recht of te belasten met enig ander recht, last of verplichting en er is geen
beslag gelegd op de Zekerheidsobjecten;

(c)

ieder van de op voet van Artikel 3.3 (Verpanding Zekerheidsobjecten) van deze Overeenkomst verpande Zekerheidsobjecten is vrij overdraagbaar en vatbaar voor verpanding;

(d)

het sluiten van deze Overeenkomst noch het uitvoeren van daaruit voortvloeiende verplichtingen is in strijd met enige overeenkomst of andere rechtsverhouding waarbij de
Debiteur partij is;

(e)

er is tegen hem geen rechtsgeding, administratieve procedure of arbitrage aanhangig
dan wel, voor zover aan hem bekend, op handen die redelijkerwijs als een Gebeurtenis
met Materieel Nadelig Effect zou kunnen worden opgevat dan wel een nadelige invloed
van materiële betekenis kan hebben op de economische waarde van de Zekerheidsobjecten; en

(f)

er zijn geen besluiten genomen, stappen ondernomen dan wel gerechtelijke, administratieve of andere procedures aanhangig met betrekking tot het uitspreken van faillissement van of het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de Debiteur of
de benoeming van een bewindvoerder of vergelijkbare functionaris met betrekking tot
zijn gehele of een deel van zijn vermogen.

4.2

Moment van verklaringen en garanties
De verklaringen en garanties als bedoeld in Artikel 4.1 (Verklaringen en garanties) van deze
Bijlage bij de Overeenkomst worden geacht te worden herhaald door de Debiteur op iedere
datum dat de Debiteur een goed verkrijgt dat een Zekerheidsobject is in de zin van Artikel 3.3
(Zekerheidsobjecten) van deze Overeenkomst. Iedere verklaring en garantie die wordt afgegeven na de datum van deze Overeenkomst wordt geacht te worden afgegeven met verwijzing naar feiten en omstandigheden zoals die bestaan op het moment dat die verklaring en
garantie wordt geacht te zijn afgegeven.

5.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

5.1

Informatieverstrekking Debiteur
Op eerste verzoek van FromFarmers zal de Debiteur met betrekking tot de Zekerheidsobjecten
waarop een pandrecht rust, alle informatie, bewijsstukken en documenten verstrekken die
FromFarmers noodzakelijk of wenselijk acht om haar rechten onder deze Overeenkomst te
vervolmaken, te beschermen of uit te oefenen (met inbegrip van de uitwinning van het pandrecht).
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5.2

Waarschuwingsplicht
De Debiteur is verplicht FromFarmers te informeren over iedere omstandigheid die relevant is
voor de belangen van FromFarmers in verband met deze Overeenkomst, daaronder mede begrepen (maar niet beperkt tot):
(a)

de indiening van een verzoek tot het uitspreken van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, dan wel toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
met betrekking tot de Debiteur;

(b)

de omstandigheid dat met betrekking tot de Debiteur het faillissement is uitgesproken,
(voorlopige) surseance van betaling is verleend, of de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen is toegepast;

(c)

de omstandigheid dat de Debiteur in een toestand verkeert te zijn opgehouden met betalen van belastingen of sociale premies of overweegt de relevante autoriteiten daarvan
in kennis te stellen;

(d)

een beslag op een of meer van de Zekerheidsobjecten en/of een claim of kennisgeving
van een derde partij met betrekking tot de Zekerheidsobjecten; en

(e)

een met vorenstaande omstandigheden vergelijkbare omstandigheid onder het recht
van een andere jurisdictie.

welke informatie zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie (3) werkdagen nadat de
desbetreffende omstandigheid zich heeft voorgedaan, aan FromFarmers moet worden verstrekt.
5.3

Verbod tot vervreemding en bezwaring
De Debiteur zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FromFarmers:
(a)

een of meer Zekerheidsobjecten verkopen, overdragen, afstand daarvan doen of daarover anderszins beschikken, al dan niet bij voorbaat;

(b)

enig beperkt recht, last of andere bezwaring vestigen of laten voortbestaan op respectievelijk ten laste van een of meer Zekerheidsobjecten; of

(c)

anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering en op zakelijke voorwaarden de
voorwaarden met betrekking tot de Zekerheidsobjecten wijzigen of de betalingstermijn
bepalen, verlengen, afstand doen ten aanzien daarvan of anderszins voorwaarden vaststellen met betrekking tot de Zekerheidsobjecten.

5.4

Toegang en inzage in administratie
FromFarmers zal te allen tijde, maar indien geen sprake is van een Opeisingsgrond alleen tijdens normale werktijden, toegang hebben tot de bedrijfslocaties van de Debiteur teneinde de
administratie van de Debiteur met betrekking tot de Zekerheidsobjecten in te zien.

5.5

Nadere handelingen
Op eerste verzoek van FromFarmers zal de Debiteur zodanige zekerheden verstrekken aan of
ten behoeve van FromFarmers en zodanige andere handelingen verrichten als FromFarmers
redelijkerwijs noodzakelijk acht met het oog op de vestiging, vervolmaking of bescherming
van de in deze Overeenkomst bedoelde rechten van pand dan wel met het oog op de volledige en onbelemmerde uitoefening van zijn rechten uit hoofde van of in verband met deze
14

Overeenkomst (daaronder mede begrepen het recht nakoming van deze rechten af te dwingen in rechte).

6.

INNING EN MEDEDELING
Uitkeringen op voerequivalenten
FromFarmers is bevoegd alle uitkeringen waartoe de Debiteur als houder van de voerequivalenten gerechtigd is/wordt, te innen onder de verplichting om de netto ontvangen bedragen te
verrekenen met de Gezekerde Som.

7.

PARATE EXECUTIE
(a)

Indien sprake is van een verzuim als bedoeld in artikel 3:248 BW met betrekking tot de
nakoming van de Gezekerde Som mag FromFarmers de Zekerheidsobjecten verkopen in
overeenstemming met toepasselijk recht.

(b)

De Debiteur is niet bevoegd een voorzieningenrechter te verzoeken te bepalen dat de
Zekerheidsobjecten verkocht mogen worden op een afwijkende wijze als bedoeld in
artikel 3:251 BW.

(c)

FromFarmers is niet verplicht een mededeling te doen van een voorgenomen verkoop
als bedoeld in artikel 3:249 BW en evenmin is FromFarmers verplicht kennis te geven
van een verkoop als bedoeld in artikel 3:252 BW.

(d)

De Debiteur doet afstand van enig recht dat hij mocht hebben uit hoofde van artikel
3:233, 3:234, 6:139 of 6:154 BW, welke afstand FromFarmers hierbij aanvaardt.

(e)

FromFarmers is niet verplicht eerst enig ander aan haar toekomend zekerheidsrecht
dan dat op de Zekerheidsobjecten uit te oefenen.

8.

AANSPRAKELIJKHEID
FromFarmers is, behoudens gevallen van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van
FromFarmers, niet aansprakelijk jegens de Debiteur voor enig verlies of enige schade als gevolg van het uitoefenen of niet uitoefenen van enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst.

9.

KOSTEN
De Debiteur zal alle kosten, verliezen, vorderingen en uitgaven vergoeden, ongeacht hun aard
(waaronder tevens begrepen honoraria voor juridische bijstand) aan de zijde van
FromFarmers uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst.
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10.

VOLMACHT
De Debiteur verleent aan FromFarmers een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om namens de Debiteur alle (beschikkings)handelingen te verrichten die
FromFarmers naar eigen inzicht noodzakelijk acht met het oog op (i) de vestiging en vervolmaking van pandrechten door de Debiteur en/of (ii) een onbelemmerde en volledige uitoefening van die rechten door FromFarmers, daaronder mede begrepen alle handelingen strekkende tot nakoming van enige verbintenis van de Debiteur uit hoofde van deze Overeenkomst
en het uitoefenen van enig recht van de Debiteur op of in verband met de Zekerheidsobjecten. FromFarmers mag daarbij als wederpartij van de Debiteur optreden, zelfs in het geval
van een tegenstrijdig belang. De Debiteur doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van
artikel 3:68 BW en FromFarmers aanvaardt hierbij die afstand. FromFarmers zal slechts handelen met gebruikmaking van deze volmacht, indien de Debiteur nalatig is met betrekking tot
de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst of
indine er sprake is van een Opeisingsgrond.

11.

OVERIGE BEPALINGEN ZEKERHEDEN

11.1

Mededelingen
(a)

Iedere mededeling of andere uitwisseling van informatie uit hoofde van of in verband
met deze Overeenkomst zal, voor zover niet anders bepaald in deze Overeenkomst,
schriftelijk plaatsvinden in de vorm van een brief of per e-mailbericht.

(b)

Het adres en e-mailadres (en de eventuele afdeling of functionaris waaraan de mededeling gericht dient te worden) van iedere Partij voor iedere mededeling die moet worden
gedaan of ieder document dat moet worden verstrekt uit hoofde van of in verband met
deze Overeenkomst is het adres zoals vermeld in de aanhef van deze Overeenkomst.

(c)

Het doen van een mededeling of toezenden van een document door een persoon aan
een andere persoon uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst zal alleen
werking hebben:
(i)

door middel van een e-mailbericht, wanneer dat e-mailbericht is ontvangen in een
leesbare vorm; of

(ii) door middel van een brief, wanneer die is bezorgd op het relevante adres;
en, indien een bepaalde afdeling of functionaris is vermeld als onderdeel van de adresgegevens als bedoeld in paragraaf (b) hiervoor, indien geadresseerd aan die afdeling of
functionaris. Iedere mededeling of toezending van een document aan FromFarmers zal
alleen werking hebben indien die mededeling of dat document specifiek is aangemerkt
ter attentie van de afdeling of functionaris bedoeld onder (b) hiervoor (of zodanige vervanger voor die afdeling of functionaris als FromFarmers voor dat doel zal
aangeven).
11.2

Administratie en berekeningen van FromFarmers
De administratie en de boeken van FromFarmers en de door FromFarmers gemaakte berekeningen en vaststellingen ten aanzien van het bestaan en de omvang van de Gezekerde Som
vormen dwingend bewijs ten aanzien van het bestaan en de omvang van de Gezekerde Som
en de andere feiten waarop zij betrekking hebben.
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DEEL III - ALGEMENE BEPALINGEN
12.

WIJZIGING OVEREENKOMST EN MEDEDELINGEN
(a)

Wijzigingen in deze Overeenkomst of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien Partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

(b)

Alle aankondigingen, mededelingen en berichten in het kader van deze Overeenkomst
dienen schriftelijk te worden gedaan.

13.

OPZEGGING
FromFarmers is bevoegd deze Overeenkomst of het op de voet van deze Overeenkomst gevestigde Zekerheidsrechten geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Debiteur.

14.

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID
Indien enige bepaling van deze Overeenkomst op enig moment in enig opzicht onder enig
toepasselijk recht nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is of mocht worden met betrekking
tot de Debiteur doet dat geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot de Debiteur noch aan de geldigheid of
afdwingbaarheid van die bepalingen onder enig ander toepasselijk recht.

15.

GEEN ONTBINDING, VERNIETIGING OF OPSCHORTING
Voor zover rechtens toegestaan doet de Debiteur hierbij afstand van enig recht dat hij op enig
moment mocht hebben om:
(a)

deze Overeenkomst in of buiten rechte te vernietigen of te ontbinden uit hoofde van
artikel 6:228 respectievelijk artikel 6:265 BW of enige andere bepaling (onder enig toepasselijk recht); en

(b)

de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst op te schorten uit hoofde van de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW of enige andere bepaling (onder enig toepasselijk recht).

16.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
(a)

De Debiteur kan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze
Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FromFarmers.

(b)

FromFarmers kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze
Overeenkomst overdragen door middel van cessie, schuldoverneming of contractsoverneming. De Debiteur verleent hierbij bij voorbaat zijn onherroepelijke toestemming en
medewerking aan een schuld- of contractsoverneming.

(c)

In geval van een gehele of gedeeltelijke overdracht aan een derde van de vorderingen
uit hoofde van de Gezekerde Som gaat het relevante Zekerheidsrecht respectievelijk
een met die vorderingen corresponderend onverdeeld aandeel hierin, over op deze
derde.

(d)

FromFarmers is bevoegd om alle informatie met betrekking tot de Debiteur of de Zekerheidsobjecten te verstrekken aan de beoogde overnemende partij.
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17.

GEEN IMPLICIETE AFSTAND OF RECHTSVERWERKING
(a)

Afstand van enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst door FromFarmers vindt
slechts plaats nadat een daartoe strekkende schriftelijke mededeling door de Debiteur is
ontvangen.

(b)

Het niet uitoefenen door FromFarmers van een haar toekomend recht uit hoofde van of
in verband met deze Overeenkomst (hetgeen mede omvat het verlenen van uitstel door
FromFarmers aan de Debiteur om aan zijn verplichtingen uit hoofde van of in verband
met deze Overeenkomst te voldoen) houdt geen afstand in van dat recht en leidt niet
tot rechtsverwerking.

(c)

De aan FromFarmers uit hoofde van deze Overeenkomst toekomende rechten en bevoegdheden laten onverlet de rechten en bevoegdheden die FromFarmers overigens
heeft onder Nederlands of ander toepasselijk recht. In geval van strijdigheid tussen de
uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en bevoegdheden en rechten en bevoegdheden die FromFarmers overigens heeft naar Nederlands of ander toepasselijk
recht, gaan de bepalingen van deze Overeenkomst voor.
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BIJLAGE 2
VOORBEELD
NADERE PANDAKTE (MET VOLMACHT)
DE ONDERGETEKENDEN:
1.

[NAAM INVOEREN], wonende te [(postcode) woonplaats invoeren] aan het adres [adres
invoeren], handelsregisternummer: [KvK-nummer] ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de coöperatie Coöperatie FromFarmers U.A. op grond van een aan haar in artikel [4] van
de Overeenkomst (zoals hieronder gedefinieerd) verleende onherroepelijke volmacht,
verder te noemen: de "Debiteur",
en

2.

de coöperatie COÖPERATIE FROMFARMERS U.A., gevestigd te (7241 CW) Lochem aan
het adres Kwinkweerd 12, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(naam),
genoemde coöperatie verder te noemen: "FromFarmers",
De Debiteur en FromFarmers afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen".

OVERWEGENDE DAT:
A.

FromFarmers aan de Debiteur bij overeenkomst van

(datum)

(de "Overeenkomst") een financiering heeft verstrekt in de vorm van geldlening
(de "Financiering") voor de aankoop van voerequivalenten;
B.

de Debiteur, voor de nakoming van hetgeen hij/zij uit hoofde van de Financiering of anderszins aan FromFarmers verschuldigd is bij de Overeenkomst aan FromFarmers, al dan niet bij
voorbaat, een eerste pandrecht heeft verstrekt op de Zekerheidsobjecten, zoals gedefinieerd
in artikel 3.3 van de Overeenkomst;

C.

de Debiteur in artikel 4 van de Overeenkomst een onherroepelijke volmacht aan FromFarmers
heeft verleend (de "Volmacht") om namens de Debiteur een of meer Zekerheidsobjecten te
verpanden door middel van het opstellen van een nadere pandakte;

D.

FromFarmers door gebruikmaking van de Volmacht de Zekerheidsobjecten, voor zover deze
niet reeds door de Debiteur aan FromFarmers op grond van de Overeenkomst zijn verpand,
hierbij aan haarzelf wenst te verpanden (de "Nadere Pandakte");

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1.

OVEREENKOMST FINANCIERING EN ZEKERHEDEN
De bepalingen van de Overeenkomst zijn mutatis mutandis van toepassing op deze Nadere
Pandakte en worden geacht integraal deel uit te maken van de tekst van deze Nadere Pandakte. In deze Nadere Pandakte met een hoofdletter aangeduide termen hebben de betekenis
die daaraan is toegekend in de Overeenkomst.
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2.

VESTIGING PANDRECHT
Tot zekerheid voor de nakoming van de Gezekerde Som vestigt de Debiteur hierbij, waar nodig
bij voorbaat en voor zover niet eerder op grond van de Overeenkomst aan FromFarmers verpand, ten gunste van FromFarmers, die hierbij in pand aanneemt, een eerste pandrecht op de
Zekerheidsobjecten.

3.

VERKLARING EN GARANTIES
De Debiteur herhaalt de verklaringen en garanties van Artikel 4 (Verklaringen en garanties) van
Bijlage 1 (Algemene Bepalingen) van de Overeenkomst.

Handtekening DEBITEUR

______________
Door:
Titel:
Datum:

Handtekening FROMFARMERS

______________
Door:
Titel:
Datum:
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BIJLAGE A
AANVRAAGFORMULIER FINANCIERINGSREGELING
DE ONDERGETEKENDE(N):

(Bedrijfs)naam
Adres
Postcode/woonplaats
Kamer van Koophandelnummer
Lidnummer FromFarmers
Klantnummer(s)
ForFarmers
BTW-nummer
Bestuurders/vertegenwoordigers/eigenaar(s)
Geboortedatum en plaats eigenaar(s)
Telefoonnummer (/mobiel
nummer):
E-mailadres:

Verklaart:








lid te zijn van Coöperatie FromFarmers en een deel van de voor zijn bedrijf benodigde diervoeders en bijproducten van ForFarmers en/of haar dochterondernemingen in Nederland af te
(gaan) nemen voor de benutting van de voerequivalenten;
dat ondergetekende in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag niet langer dan één jaar
aaneengesloten voerequivalenten op naam heeft gehad en/of kan aantonen dat sprake is van
een uitbreiding van het totaal aantal van de door zijn bedrijf te benutten voerequivalenten;
dat hij/zij verwacht in staat te zijn minimaal 90% van de hierna gemelde voerequivalenten te
kunnen benutten door - en ten behoeve van zijn/haar eigen bedrijf door afname van producten
van ForFarmers en/of haar dochterondernemingen in Nederland;
geen betalingsachterstand te hebben bij ForFarmers en/of haar dochterondernemingen en
hierbij akkoord te verlenen aan Coöperatie FromFarmers om dit te controleren bij ForFarmers;
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in het kader van de geldlening, bereid te zijn de hierna gemelde voerequivalenten te verpanden aan Coöperatie FromFarmers en dat deze voerequivalenten niet anderszins (bij voorbaat)
zijn of zullen worden verpand;
kennis te hebben genomen van de Financieringsregeling en de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden.

Wenst in aanmerking te komen voor:
een geldlening in het kader van de Financieringsregeling voor de aankoop van ______________
(minimaal 100 en maximaal 6.000) voerequivalenten op het handelsplatform dat wordt geëxploiteerd
door Captin.
Is er sprake van een nieuwe aanvraag of betreft het een uitbreiding van het totaal aantal van de door
uw bedrijf te benutten voerequivalenten?
Antwoord: _______________________________________________________________
Wenst u in aanmerking te komen voor een rentevaste periode van 1 jaar of van 5 jaar (op de website
staan de hiervoor geldende rentepercentages)?
Antwoord: __________________________________________________________________
Wenst u m.b.t. aflossing (zie 1.6 van de regeling) in aanmerking te komen voor KEUZE 1 of voor KEUZE
2?
Antwoord: ___________________________________________________________________________
Ondergetekende is ermee bekend dat:










Coöperatie FromFarmers de aanvraag zal beoordelen en hierover zal besluiten binnen dertig (30)
dagen na de datum van ontvangst van dit formulier (het honoreren van aanvragen is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van voerequivalenten, financiële middelen en de financiële situatie van de aanvrager);
Het bedrag dat eventueel wordt gefinancierd per aan te kopen voerequivalent (i) wordt vastgesteld op de gemiddelde prijs van een voerequivalent in de dertig (30) handelsdagen voorafgaand
aan een door Coöperatie FromFarmers te bepalen datum die ligt na de datum van de aanvraag
en (ii) moet worden aangewend uiterlijk op 30 november van dit jaar;
Voerequivalenten thans uitsluitend nog recht geven op eventuele resultaatuitkeringen (en niet
(meer) op bijschrijvingen op participatierekeningen);
Betaling van rente en aflossing ook moet plaatsvinden ingeval dat resultaatuitkeringen op voerequivalenten onvoldoende mochten blijken te zijn;
Voerequivalenten in het kader van de geldlening zullen worden verpand aan Coöperatie FromFarmers en dat aanvullende zekerheid gesteld dient te worden als de waarde van de verpande voerequivalenten op enig moment lager is dan het bedrag van de geldlening;
Coöperatie FromFarmers geen advies geeft over de (aankoop van) voerequivalenten en niet
optreedt als tussenpersoon tussen de aanvrager en Captin. Coöperatie FromFarmers verleent
geen assistentie bij het aankopen van voerequivalenten of het inleggen van orders. Gezien
het voorgaande zijn er geen vergunningsverplichtingen van toepassing op Coöperatie
FromFarmers;
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In het kader van deze Financieringsregeling onder ‘eigen bedrijf’ wordt verstaan de agrarische
onderneming die wordt gedreven voor rekening en risico van de Debiteur;
In alle gevallen waarin de Financieringsregeling niet voorziet, beslist het bestuur van Coöperatie FromFarmers. Tegen een dergelijke beslissing is beroep mogelijk bij de auditcommissie
van Coöperatie FromFarmers;

Coöperatie FromFarmers, in verband met de voerequivalenten die zijn uitgegeven, een prospectus heeft opgesteld. De prospectus is verkrijgbaar via de website www.fromfarmers.eu.

Getekend te __________________________ op ______________________________

________________________
Naam Aanvrager(s) en bedrijf

(Ingeval van een samenwerkingsverband dienen alle partners mee te tekenen)

Dit formulier kunt u sturen naar: Coöperatie FromFarmers U.A., Kwinkweerd 12, 7241 CW LOCHEM of per
e-mail naar info@fromfarmers.eu.

23

