
REGLEMENT PRIKBORD

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

Artikel I Het prikbord

Mede ten behoeue van de vennootschop: Renport Vostgoed Holding N.V. (¿e "Vennootschop") wordt de
website www.renport.nl in stond gehouden, waarop de Vennootschop een prikbord (het "Prikbord") oan-
biedt woor geïnteresseerden in de oonkoop of verkoop von certificoten uon oondelen in de Vennoot-
schop (de "Certificoten") hun interessein een zodonige oonkoop ofverkoop kenboor kunnen moken.

Artikel 2 De uooluroqrden

Door het gebruik von het Prikbord stemt u in met deze gebruiksvoorwoorden (de "Voorwoorden") en
erkent u dooraonjuridisch gebonden te zijn. De Vennootschop behoudt zich het exclusieve recht voor
om de Voorwoorden op ieder gewenst moment te wijzigen, oon te possen en deìen toe te voegen of te
uerwijderen. U moet deze Voorwoardeniedere keerlezen dot u het Prikbord gebruikt. Door het gebruik
uon het Prikbord nadal de Vennootschop verondenngen uon de Voorwoorden bekend mookt, goolu
okkoord met het occepteren van deze wijzigingen, ongeocht of u deze bekeken heeft. Als u het niet eens
bent met deze Voorwo orden, moet u het Prikbord niet gebruiken.

Artikel3 Territorium
Het Prikbord en de Voorwoarden zijn specifiek gericht opingezelenen uon Nederlond; gebruik von het
Prikbord door (rechts)personen die geen ingezetene von Nederìond zijn, is niet toegestoon, tenzij zij
reeds houder von Certificoten zijn.

Artikel rr Algemeen

De Vennootschop behoudt zich het recht voor d etoegong tot het Prikbord (ofeen deel hiervon) te beëin-
digen. De Vennootschop heeft het exclusieve recht zonder voorofgoande kennisgeving of oonsprokelijk-
heid een deel von het Prikbord te stoppen, oon te possen of te wijzigen. U stemt in met het feit dot iedere
beëindiging of onnuleringvondeloegangtot, of gebruikuon hetPrikbord ploots zalmogen uinden zon-
der voorafgoonde kennisgewng. U stemt ermee in dot ols u zich niet houdt aon debepolingenvon deze
Voorwoorden de Vennootschop onverwijld uw toegong tot het Prikbord onbruikboor mog moken of uer-
wijderen, met inbegrip von oììe informotie die door u op of uio het Prikbord is verstrekt. Verder goot u
ermee okkoord dot de Vennootschop niet oonsprokeìijk is tegenover u of een derde uoor de beëindiging
of onnulering uon uw toegang tot of gebruik von het Prikbord.

Artikel5 Gegeuen+werking,ouereenstemmingenuerwerking
Slechts houders von Certificoten kunnen uio het Prikbord een uerkoopinteresse aongeven,tot niet meer
don het oontol door hen gehouden Certificoten .Zowel houders ols niet-houders von Certificoten kunnen
via het Prikbord een oonkoopinteresse oongeven.

Aon- en verkoopinteresses worden oongegeven door het inuullen von een interesseformulier op het
Pnkbord. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden opgegeven'. naom- en adresgegeuens von de
geïnteresseerde, het oontol Certificoten, aon- of verkoop, bied- oflootprijs per Certificoot en contoctge-
gevens (emoiladres en telefoonnummer).

Het interesseformulier wordt door de Vennootschop verwerkt. Noor oonleiding hiervan publiceert de
Vennootschop de interesses gedurende een penode von moximoal dne volle kolendermoonden ono-
niem op het Prikbord. Per interesse zullen een uniek interessenummer, oan- of uerkoop en het oontol
Certificoten worden gepubliceerd. No ommekomst van de penode von drie maanden, zullen de interes-
ses worden verwijderd en dient desgewenst een nieuw interesseformulier te worden ingevuld.

Todro de bied- en loalpnjzen von een oon- en een verkoopinteresse niet meer dan25o/o von de hoogste
bied- oflootprijs uit elkoorliggen, zol de Vennootschop de contoctgegeuens von de in oonkoop geïnte-
resseerde portij(en) doorgeuen oon de in verkoop geïnteresseerde porttj(en) en de in oonkoop geïnte-
resseerde Portij(en) hiervon op de hoogte stellen. Beide portijen dienen vervolgens in onderling ouerleg
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te bezien of zij tot overeenstemming kunnen komen. lndien zij tot overeenstemming komen, dienen zij
beide door gebruikmoking von het desbetreÍfende bevestigingsformuìier, beschikboor op het Prikbord,
een dienstverlener uon de overeenstemming op de hoogte te stellen.

De dienstuerlener zal volgens een door hem gehonteerde modeltekst een ouereenkomst opstellen tus-
sen beide poftijen, welke doorno rechtstreeks doordeze dienstuerlener aanbeide portijen zal worden
toegezonden.

Door het bereiken uon ouereenstemming of door het opsloon en/of doorgeuen uon de gegevens komt
de betreffende ouereenkomst nog NIET tot stond; de betreffende overeenkomst komt pos tot stond no
ondenekening doorvon door beide porhJen, door de Vennootschap en door het odministrotiekontoor
dat de Certificoten heeft uitgegeven (de stichting: Stichting Administrotiekontoor Renport Vostgoed).

Artikel6 Kosten

Het gebruik uon het Prikbord is kosteloos.

Er zijn kosten verbonden oon het opstellen uon de in ortikel 5 bedoelde overeenkomst door de aldaar
bedoelde dienstverlener en de verdere verwerking von de tot stond te brengen tronsoctie. Thons bedra-
gen deze EUR 500,= (incl. BTW) per tronsocti e. Deze kosten komen voor de helft voor rekening uon u en
uoor de andere heìft voor rekening uon de ondere gebruiker von het Prikbord wooruoor de betreffende
overeen komst wordt opgesteld.

De dienstverlener zal u uoor deze kosten een declorotie toezenden. De overeenkomst wordt pos opge-
steld en oon u toegezonden nadal zowel u als de ondere gebruiker uon het Prikbord de betreffende de-
clorotie hebben voldoon oan de dienstverlener.

Dit ortikel uormt een derdenbeding ten behoeue von de betreffende dienstuerlener.

Artikel T Priuocg

Door gebruik te moken von het Prikbord verleent u de Vennootschop uitdrukkelijke ondubbelzinnìge
toestemming uoor het gebruik en de verwerking uon uw persoonlijke gegevens in ouereenstemming
metdeze Voorwoorden.

Artikel S Discloimer

Het Prikbord wordt oangeboden "os is" en zonder enige garontie, noch expìiciet noch impliciet. De Ven-
nootschop wijst olle expliciete of impliciete goronties uitdrukkelijk van dehand.

De Vennootschop garandeert niet dot het Prikbord of enige functie von het Prikbord zonder storingen
of fouten is noch dot fouten gecorngeerd zullen worden.

Artikel9 Toepcsseliik recht
Op deze Voorwoorden en de dooruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen de Vennootschop en u is
bij uitsluiting Nederlands recht uon toepossing, met uitzondering von die bepalingen uon Nederlonds
recht die een onder recht don Nederlonds recht op deze Voorwaorden en die rechtsverhouding von toe-
possing zouden doen zijn.

Artikel l0 Contact

Het Prikbord stoot onder controle von en wordt ter beschikking gesteld door de Vennootschop. De Ven-
nootschop is een noomloze vennootschop noor Nederlonds recht, gevestigd te 2514 JS 's-Grouenhoge,
Nossouloon 4, ingeschreven in het hondelsregister onder nummer ¿4328¿¿7.

lndien u vrogen of opmerkngen heeft oangaande het Prikbord, kunt u contoct opnemen met de Ven-
nootschop door uw vraag of opmerking te richten oon: vostgoed@renport.nl.
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